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 مقدمه-1

و محيط زيستي شامل اسناد مرجع فني به همراه مثال هاي ويـژه رهنمودهاي ايمني، بهداشتي

و در واقع از آن ها بصورت زيـر  اي در زمينه تجربه هاي بين المللي در صنعتي خاص مي باشند

و يـا قـانوني خـاص مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد  ايـن. مجموعه هاي كاربردي از آئين نامـه

و محـيط زيسـتي در صـنعت مشخصـي ره نمودها جهت دستيابي به شرايط ايمني، بهداشـتي

و محـيط زيسـتي. طراحي مي گردند مجموعه حاضر دربرگيرنده رهنمودهاي ايمني، بهداشـتي

و جهـت كـاربرد در انـواع معـادن زيرزمينـي، روبـاز، منطبق با آئين نامه هاي جاري كشور بوده

و  الزم به ذكر است در اين نسخه از رهنمودها، از منـابع علمـي. استطراحي گرديده ... آبرفتي

و همچنين كشور عزيزمان ايران استفاده گرديـده  جديد مورد استفاده در ساير كشورهاي جهان

و نيز آئين نامه مرتبط با آن، پيشـنهاد مـي  گـردد است معهذا به دليل جديد بودن اين مجموعه

و اجراي آن در معاد ن سطح كشور، با استفاده از بازخوردهاي بعمل آمـده مـورد پس از تصويب

و بصورت كامل بومي سازي گردد .بازبيني قرار گرفته
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 اريف بكار رفته در اين آئين نامهتع-2

:مسئول معدن يا سرپرست معدن-
و مسئوليت كليه شخصي است كه توسط دارنده پروانه عمليات به اين سمت منصوب مي شود

 عمليات معدن را به عهده دارد
:مسئول فني-

آيين نامه اجرايي قانون معادن مسئول فني عمليات كسي است كه اداره كليه66طبق ماده
و توسط دارنده پروانه عمليات از ميان افراد واجد شرايط انتخاب  امور فني معدن به عهده اوست

و معادن معرفي مي و طبق مادهو به وزارت صنايع و حدود65 شود آيين نامه اجرايي ضوابط
و ابالغ قانون نظام مهندسي معدن توسط وزارت  صالحيت مسئولين فني معادن تا تصويب

و فلزات تعيين مي .شود معادن
:اي مسئول بهداشت حرفه-

فردي است داراي مدرك كارشناس در رشته مهندسي اي هر معدن مسئول بهداشت حرفه
كه بهداشت حرفه بر بهداشت حرفهمهندسي رت بر كليه مسائل مرتبط با نظااي اي در معدن را

و توسط مسئول يا سرپرست معدن به اين سمت منصوب مي جانشين مسئول. شود عهده داشته
.اي نيز تابع همين شرايط است بهداشت حرفه

:مهندس ناظر-
مي69شخصي است كه طبق ماده و از طرف وزارتش آيين نامه اجرايي قانون معادن تعيين ود

و كنترل عمليات معدني است و معادن مامور نظارت .صنايع
:دار شخص صالحيت-

در گردد كه بر اساس شرايط مورد نياز در معدن آموزش به شخصي اطالق مي هاي تخصصي
و پس از كسب گواهينامه معتبر از سوي مسئول يا سرپرست  زمينه مورد نظر را دريافت نموده

و يا  مي مسئول بهداشت حرفهمعدن .گردد اي به فعاليت مورد نظر منصوب
مي شخص صالحيت: تبصره و يا اينكه از افراد داراي صالحيت دار تواند از پرسنل معدن بوده

هايي كه معموال جهت انجام انجام فعاليت. الزم از خارج از پرسنل معدن به كارگمارده شود
و كنترل شرايط مح مينظير ارزيابي، پايش مانند(گيرند يط كاري مورد استفاده قرار

و هاي ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه شركت  ...) اي
:عمليات

آ ئين نامه كليه عمليات معدني و(منظور از عمليات در اين اعم از اكتشاف يا بهره برداري
آ ئين نامه اجرايي قانون معادن پيش) استخراج معدن و بيني شده است كه در قانون معادن

. است
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 مواد آئين نامه-3
:كليات3-1

مي25دركليه معادن كه داراي حداقل.1 مي نفر كارگر بايست يك نفر باشند،
به ذيصالح به عنوان مسئول بهداشت حرفه و يك نفر به عنوان مسئول ايمني اي

و بهداشت كار تعيين گردد در. استناد آئين نامه كميته حفاظت فني بديهي است
. اي ضروري است نفر كارگر وجود يك نفر مسئول بهداشت حرفه25معادن كمتر از 

به اما اين مسئوليت را مي توان به مسئول فني واگذار كرد كه تعيين صالحيت وي
.استناد آيين نامه فوق الذكر خواهد بود

و كنترل كننده عمليات مسئول بهداشت حرفه.2 اي هر معدن به عنوان ناظر
د و ديگر آيين نامهو انطباق هاي ادن معدن با بندهاي مندرج در اين آيين نامه

و بازرسي از معدن مصوب شوراي عالي حفاظت فني تعيين مي گردد كه با حضور
و در صورت توصيه و رفع خطر تذكر داده و پيشنهادهاي خود را جهت پيشگيري ها

و در صورت نمايد حساسيت موضوع آن را كتبأ به مسئولين معدن گزارش مي
تشخيص خطر حتمي برابر مقررات اين آيين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف

.نمايد عمليات در محل خطر اقدام مي
هاي معدني اعم از سطحي يا زيرزميني الزم است در هر شيفت كليه كارگاه.3

اي يا جانشين وي مورد بازديد كاري حداقل يك بار توسط مسئول بهداشت حرفه
.قرار گيرد

و قبل از شروع به كار در هر شيفت كاري مسئول بهداشت حرفه.4 اي معدن
و  و پس از اطمينان از ايمن يا جانشين او بايد از كارگاه مربوطه بازديد نمايد

.بهداشتي بودن آن به كارگران مجوز ورود داده شود
و آيين نامه.5 هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني رعايت مفاد كليه مقررات

و تجهيزات معدني الزم االجرا است درخصوص . نكات ايمني مرتبط با لوازم، كاالها
و توليد:تبصره و بهداشتي كه از طرف سازندگان و نكات احتياطي، حفاظتي كليه سفارشات

و تجهيزات معدني توصيه مي .شود الزم االجرا است كنندگان لوازم، كاالها
و كارگران.6 ي كه با تغيير شغل از قسمتي تمام شاغلين در معادن زيرزميني

اي با كليه شوند بايد توسط مسئول بهداشت حرفه به قسمت ديگر معدن منتقل مي
و راه و شرايط بهداشتي موقعيت جديد و اضطراري معدن آشنا شده هاي خروجي

.آگاهي كامل پيدا كنند
ورود كليه افراد غير شاغل در معدن منوط به كسب اجازه از سرپرست.7

مي معدن يا .باشد جانشين وي
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و كار در كارگاه.8 از ورود و معادن زيرزميني متروكه منوط به كسب مجوز ها
و  و بهداشتي و بايد با رعايت مقررات ايمني سرپرست معدن يا مسئول ذيربط بوده
و  و سالم بودن وسايل نگهداري پس از حصول اطمينان از برقراري تهويه مناسب

.دعدم ريزش حفريات انجام گير
مي.9 گيرد، بايستي همواره با تمهيدا تي كه از طرف سرپرست معدن انجام

و اسامي  و بخصوص زيرزمين بوده تعداد كاركناني كه در هر لحظه داخل معدن
و تا زماني كه كارگران در زيرزمين مشغول كار هستند حداقل يك نفر  مشخص باشد

.دبايست در دفتر معدن حضور داشته باش از مسئولين مي
هاي حادثه ساز در معدن بايد بوسيله سيم خاردار يا وسايل محل يا محل.10

و هشدار دهنده از محل و عالئم اخباري هاي مجاور مجزا باشد محصور كننده مناسب
و حيوانات گردد . به طوري كه مانع عبور اشخاص متفرقه

مي.11 چنانچه. بايست طوري تجهيز شود كه به كسي آسيب نرسد كارگاه
ميفرد ياي مشاهده كرد نقصي در كارگاه وجود دارد كه آسيب به ديگران و رساند

و مراتب را به مسئول غير بهداشتي است بالفاصله مي بايست افراد را مطلع نموده
. اي جهت رفع نقص اعالم نمايد بهداشت حرفه

و اين محل هيچ كس نمي.12 ها بايست بدون اجازه به محل ممنوعه وارد شده
و بهداشتي مشخص شوند بايد به . وسيله تابلوهاي اخباري هشدار دهنده ايمني

قانون كار جمهوري اسالمي ايران در مورد معاينات پزشكي92رعايت ماده.13
وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين قانون.و بهداشتي شاغلين در معدن الزامي است

مي بر عهده مسئول بهداشت حرفه .باشد اي
قانون تامين اجتماعي ارجاع مشاغل معدني به كاركنان90با توجه به ماده.14

و يا كاركناني كه مي از جديد االستخدام خواهند به كار جديدي گمارده شوند پس
و رواني متناسب با نوع كارهاي  انجام معاينات پزشكي از نظر قابليت جسماني

. مرجوع ميسر است
. است هاي زيرزميني ممنوع استعمال دخانيات در كارگاه.15
مي.16 هاي مربوطه بايست برگه در صورت بروز حادثه يا بيماري ناشي از كار

و نسخه و سازمان تكميل و امور اجتماعي، مراكز بهداشت اي از آن را به ادارات كار
. تامين اجتماعي محل ارسال نمود

بر: تبصره و و امور اجتماعي گه مربوط به برگه مربوط به حوادث ناشي از كار از سوي وزارت كار
و بايد توسط بيماري و آموزش پزشكي تهيه هاي ناشي از كار از سوي وزارت بهداشت، درمان

. اي تكميل گردند مسئول بهداشت حرفه
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به استناد آئين نامه وسايل حفاظت انفرادي مصوب شوراي عالي حفاظت.17
و فني كليه كارگران شاغل در معادن مي سايل بايست در هنگام ورود به معدن به

و شرايط كار مجهز گردند و بر اساس نوع . حفاظت فردي مناسب
و تعويض وسايل: تبصره كليه مفاد آئين نامه مذكور درخصوص نحوه انتخاب، بكار گيري، تعمير

. مذكور الزامي است
و آئين نامه.18 به استناد فصل هشتم قانون كار جمهوري اسالمي ايران

و بهداشت عمومي در كارگاه مي حفاظت بايست ها مصوب شوراي عالي حفاظت فني
و كافي شامل روشويي، حمام، توالت، رختكن، محل غذا  تسهيالت بهداشتي مناسب

و غيره در محل مناسبي از سطح زمين وجود داشته باشد و نماز خانه . خوري
و چاهك.19 و كار افراد در ترانشه هايي كه خطر انباشتگي گاز وجود دارد ورود

ا و اطمينان از بي خطر بودن آن محلبايستي پس . ها انجام گيردز تهويه
و كارگاه حفاري.20 هايي كه استخراج آنها تمام شده بايد مسدود هاي متروكه
اين عمل بايد طوري انجام گيرد كه هيچ گونه اختاللي در تهويه معدن بوجود. شوند
.نيايد
و بهداشت عمومي در كارگاه.21 ها مصوب شوراي به استناد آيين نامه حفاظت

عالي حفاظت فني، روغن كاري اجزاي متحرك ماشين آالت حفاري هنگام كار 
. ممنوع است

و آموزش ديده.22 و تجهيزات معدني بايد توسط افراد ماهر كليه ماشين ها
.بكار برده شوند

و بدون تهويه استفاده از ماشين.23 هاي با موتور احتراقي در محيط هاي بسته
.ممنوع است

قبل از شروع به كار هر نوع ماشين، متصدي بايد اطرافيان را از راه اندازي.24
. دستگاه آگاه نمايد

و هرگونه جا به جايي بيل مكانيكي از قبيل راه.25 انجام هر نوع حركتي
و غيره بايد همراه با عالمت هاي اندازي، حركت به جلو يا عقب، بارگيري به كاميون

س ميصوتي مانند بوق يا زنگ يا و همه افرادي كه در معدن كار كنند بايد وت باشد
. با عالمت مربوطه آشنا باشند

چالزني بايد با تزريق آب يا آب پاشي يا با استفاده از دستگاه غبار گير انجام.26
.شود بطوري كه ميزان غبار توليد شده از حد مجاز شغلي كمتر باشد

ح.27 داقل يك بار سقف، استاد كار هر قسمت موظف است در هر نوبت كار
و در صورت  و وسايل نگهداري جبهه كار خود را كامالً بازديد ديوارها، راهروها
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و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام نمايد به عالوه در پايان هر نوبت. مشاهده عيب
.كار قبل از حصول اطمينان از استحكام كارگاه نبايد محل كار را ترك كند

ميا مسئولين بهداشت حرفه.28 و نظارت مجاز توانند در مورد تغيير وسايلي
و همين طور در مورد سنگ و نگهداري آسيب ديده و نا استوار سقف هاي معلق

مي جوانب گالري شوند، ضمن توقف كار هايي كه بدون وسايل نگهداري پيشروي
.سريعا اقدامات ايمني را انجام دهند

د مسئولين بهداشت حرفه.29 و نظارت، چنانچه ر محلي وسايل نگهداري را اي
و ايمن تشخيص ندهند، الزم است ضمن گزارش نظر خود به مسئولين معدن كافي
.براي تقويت وسايل نگهداري، موضوع را تا رسيدن به نتيجه نهايي پيگيري نمايند

با.30 و و با تجربه كافي بازيابي وسايل نگهداري، بايد توسط كارگران ماهر
. اي معدن صورت گيرد نظارت مسئول بهداشت حرفه

31.MSDS كليه مواد مورد استفاده در معدن بايد توسط مسئول بهداشت
و در دسترس پرسنل قرار گيرد حرفه .اي تهيه

از.32 و MSDSهر آتشبار بايد مواد مورد استفاده خود آگاهي داشته باشد
و بهداشتي ذكر شده در  .را رعايت نمايد MSDSجوانب ايمني

مي امحاء مواد ناريه.33 و با رعايت فاسد بايست منحصرا توسط مسئولين ذيربط
و آلودگي ناشي از عمليات امحاء انجام  و بهداشتي مربوط به مخاطرات اصول ايمني

. شود 
و سپري شدن آتشبار بايد پس از حصول اطميان از انفجار كليه چال.34 ها

و) دقيقه15حداقل(مدت كافي  در صورتي كه به اتفاق استادكار محل را بازديد
و بهداشتي خطري از نظر گازهاي و كارگاه را ايمن و مضر موجود نبوده سمي

.تشخيص دهد اجازه ادامه كار بدهد
و غيرسيليسي مسدود چال.35 ها بايد پس از خرج گذاري با مواد غير سوختي
. شوند

مي.36 شود بايد لوكوموتيو كامالً در مواقعي كه از لوكوموتيو ديزلي استفاده
و بدون دود كار كند سالم .بوده
هاي پيشروي كه تهويه آنها توسط ونتيالتورهاي محلي انجام در گالري.37
مي مي در گيرد، استفاده از لوكوموتيو ديزلي به شرطي مجاز باشد كه مقدار گاز متان

.درصد نباشد5/0جريان هواي خروجي آن گالري بيش از 
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از.38 و جلوگيري از سوختگي ناشي الكترو ليت، در اتاق شارژ براي حفاظت
و  و هيدرات پتاسيم و يا پودر خنثي كننده اثر اسيد سولفوريك هميشه بايد محلول

.كلسيم در دسترس قرار داشته باشد
و روغن كاري قسمت نظافت نقاله.39 هاي متحرك آن در هنگام كار ممنوع ها
. است
.استفاده شوددر معادن ذغال سنگ بايد منحصراً از چراغ ايمني باتري دار.40
و چراغي به همان شماره.41 هر كارگر بايد داراي پالكي با شماره اختصاصي

و تحول چراغ باشد .براي تحويل
و چراغ.42 و بدون نقصي نگهداري شده هاي انفرادي بايد دائماً در وضع سالم

.هنگام تحويل به كارگران آماده بكار باشد
د به تصدي چراغ خانه مسئول معدن بايد شخصي را كه واجد صالحيت باش.43

.بگمارد
مي.44 نمايد موظف است از سالم بودن چراغ، هر شخصي كه چراغ دريافت

.اطمينان حاصل كند
ساختمان چراغ بايد طوري باشد كه فقط در چراغ خانه بتوان با وسايل.45

و بسته كرد .مخصوص آن را باز
.هاي تهويه قرار داد چراغ هاي شعله دار را نبايد جلوي لوله.46
رگران بايد پس از خروج از درون معدن چراغ خود را بالفاصله تحويلكا.47

و يا محل ديگر ممنوع است و بردن چراغ به منازل .چراغ خانه دهند
شخصي كه چراغ را تحويل گرفته است اگر مجدداً آن را به چراغ خانه.48

و يا چراغ ديگري به جاي آن تحويل دهد بايد علت آن را به چراغ دار  برگرداند
و در صورت. گزارش نمايد و يا تعويض را رسيدگي چراغ دار بايد علت عدم تحويل

.لزوم به مسئول معدن گزارش نمايد
و بخوبي تهويه شود.49 . چراغ خانه بايد از مصالح غيرقابل اشتعال ساخته شده

:طرح شناسايي خطرات3-2
عوامل مديريت معدن بايد از وجود يك طرح جامع جهت شناسايي هرگونه.50

و يا ساير خطرات موجود در محيط كاري معدن اطمينان حاصل  و فيزيكي شيميايي
.نمايد

در.51 و ساير خطرات موجود و فيزيكي طرح جامع شناسايي عوامل شيميايي
و به تائيد محيط كاري معدن بايد توسط مسؤل بهداشت حرفه و تدوين اي تهيه

.مديريت معدن برسد
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خط.52 ور در محيط كاري معدن بايد توسط نشانهپس از شناسايي هر گونه ها
و ساير افراد مشغول به كار در معدن را از وجود اين  يا عالئم هشدار دهنده كاركنان

.خطرات آگاه نمود
در اي بايد اطالعات الزم در زمينه بيماري مسؤل بهداشت حرفه.53 هاي موجود

.معدن را در اختيار كليه كاركنان معدن قرار دهد
:يزات حفاظتيتجه3-3

و يا ساير افرادي كه در معدن حضور.54 كليه افراد مشغول به كار در معدن
:كنند بايستي مجهز به تجهيزات حفاظتي ذيل باشند پيدا مي

هاي ايمني در زمان تجهيزات حفاظتي مناسب مانند لباس كار، شيلدهاي صورت يا عينك-
و يا هنگامي كه خطر آسيب به چشم جوشكاري، سنگ زني، برش كاري، كار با فلزات مذاب

.وجود دارد
مي استفاده از لباس- روند در هنگام هاي محافظتي مناسبي كه براي پوشش كل بدن بكار

و يا ساير موادي كه امكان صدمه رساندن به پوست را دارند .حمل مواد خورنده يا سمي
و يا هنگام- انجام فعاليت هايي كه خطر استفاده از دستكش هاي محافظ در زمان حمل مواد

.آسيب به دستان وجود دارد
و يا برخورد سر با سطوح- استفاده از كاله ايمني در زماني كه احتمال سقوط اشيا بر روي سر

.سخت وجود دارد
.هاي محافظ متناسب با كليه شرايط كاري موجود در معدن استفاده از كفش-
ا- و يا كمربندهاي .يمني در زماني كه امكان سقوط از ارتفاع وجود دارداستفاده از مهارها
.هاي نجات در زماني كه خطر سقوط در آب وجود دارد استفاده از جليقه-
.هاي كار جذب در هنگام كار در نزديكي ماشين آالت در حال حركت استفاده از لباس-
 هاي كار ضد آب در زمان كار تحت شرايط مرطوب استفاده از لباس-
و همچنين استفاده از لباس تفاده از نوارهاي فلورسنت براي لباساس- و كاله ايمني كه ها هايي

.شوند با توجه به شرايط محيط كاري به سهولت تشخيص داده مي
استفاده از هرگونه وسايل حفاظتي ويژه جهت شرايط كاري بر اساس تشخيص مسؤل-

و با توجه به شرايط كاري موجود بهداشت حرفه .اي
مي.55 شوند بايد بر اساس تشخيص مسؤل كليه افرادي كه وارد معادن

و قبل از ورود به معدن مورد  بهداشت حرفه مجهز به وسايل حفاظتي مناسب باشند
.بازديد قرار گيرند

و لباس3هميشه بايد حداقل ميانگين مصرف.56 هاي ماهه وسايل، تجهيزات
.حفاظتي در انبار نگهداري شود
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ت.57 و و لباس هاي حفاظتي تهيه شده بر تائيد نوع عداد كليه وسايل، تجهيزات
مي عهده مسؤل بهداشت حرفه .باشد اي

:صدا در معدنوسر3-4
ميزان مواجهه كاركنان معدن با سروصدا نبايد از ميزان استاندارد مربوطه.58

.ارائه شده توسط وزارت بهداشت ايران بيشتر باشد
باالتر از حد استاندارد تحت شرايط خاص در مواردي كه مواجهه با ترازهاي.59

اي بايد تجهيزات حفاظت در معدن اجتناب ناپذير است، مسؤل بهداشت حرفه
و بر حسن استفاده از آن ها  شنوايي مناسب را در اختيار كاركنان معدن قرار داده

.نظارت نمايد
:حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان3-5

هاي يونيزان جهت حفاظت در برابر پرتو مديريت معدن بايد دستورالعملي.60
و يا عدم افزايش ميزان مواجهه تا  و از عدم مواجهه در اختيار كاركنان قرار داده
و ضمنا بايد تمهيداتي جهت شناسايي  سطوح غيرقابل قبول اطمينان حاصل نمايد

و به حداقل رساندن آن .ها در نظر بگيرد منابع پرتوها، تعيين مقدار، كنترل
:ارتعاش3-6

و به حداقل رساندن عوارض.61 مديريت معدن بايد تمهيداتي جهت كاهش
جانبي ناشي از ارتعاش بر سالمت افراد شاغل در معرض مواجهه با ارتعاش در معدن 

.در نظر بگيرد
و مذاب3-7 :مواجهه با مواد داغ

يا مديريت معدن جهت به حداقل رساندن آسيب.62 و هاي ناشي از مواجهه
و مذاب موجود در معادن بايد تمهيداتي در نظر بگيردپاشش مو .اد داغ

و مذاب، چاله.63 كاركنان معدن بايد احتياط كافي در هنگام كار با مواد داغ
و مكان در هاي خاكستر و و يا مذاب هستند به كار گيرند هايي كه داراي مواد داغ

.صورت نياز از وسايل حفاظتي متناسب با شرايط استفاده نمايند
و عالئم هشدار دهنده.64 و مذاب بايد از تجهيزات در محل كار با مواد داغ

.مناسب استفاده شود
در.65 و تجيزات حفاظت فردي مورد استفاده كاركنان معدن كليه وسايل

و با تشخيص مسؤل  صورت عدم كارايي بايد بدون دريافت هرگونه وجهي از كاركنان
و اقالم جديد بهداشت حرفه آن اي تعويض شده .ها قرار گيرد در اختيار

و3-8 :...نگهداري پادزهرها، وسايل شستشو



و زيست محيطي در معادن 11| رهنمودهاي ايمني، بهداشتي

مي در كليه مكان.66 و هايي كه در معدن از مواد سمي خطرناك استفاده شود
و يا خزندگان وجود دارد بايد در درمانگاه مقادير مناسبي از  يا خطر گزش حشرات

و يا دوش و وسايل شستشو .گرددهاي مناسب تعبيه پادزهرها
و وسايل شستشو بايد داراي برچسب.67 و همچنين كليه پادزهرها هاي خوانا

.دستورالعمل نحوه استفاده باشند
و محل كاري خود بايد آموزش.68 هاي كليه پرسنل معدن بر اساس شرايط

و تجهيزات حفاظتي  و نحوه استفاده از وسايل الزم در زمينه انواع مخاطرات احتمالي
.گذرانده باشندو درماني اوليه را 

و بست.69 و داراي قفل و يا مواد خطرناك بايد در محلي مشخص كليه سموم
و امكان دسترسي عمومي به آن و تناه افراد نگهداري شوند ها وجود نداشته باشد

.دار بايد بتوانند در مواقع لزوم به اين مواد دسترسي داشته باشند صالحيت
تج.70 و نوع و لباسدر صورت عدم كفايت در تعداد و وسايل هاي هيزات

يا حفاظتي جهت كار در معدن، مسؤل بهداشت حرفه اي بايد مراتب را به مسؤل
و لباس .هاي مناسب تهيه گردد سرپرست معدن گزارش نمايد تا وسايل، تجهيزات

:بهسازي محيط3-9
مديريت معدن بايد تمهيداتي فراهم آورد تا در كليه معادن اعم از سطحي.71

ي تعداد كافي سرويس بهداشتي با توجه به شرايط استانداردهاي بهداشتيو زيرزمين
و در شرايط بهداشتي نگهداري شوند .وزارت بهداشت تعبيه شده

و جهت بهسازي محيط، بايد دستورالعمل.72 و نقل هاي نگهداري، دفع، حمل
و نيز مواد باقيمانده شيميايي در معادن و خطرناك توسط استفاده از كليه مواد زايد

و پس از تائيد نهايي مديريت معدن، به اجرا گذاشته مسؤل بهداشت حرفه اي تهيه
.شود
و سرويس.73 هاي بهداشتي معادن بايد داراي تهويه مناسب، نور كافي بوده

و بهداشتي نگهداري شوند و نيز در شرايط مناسب .ضدعفوني شده
مم.74 ميآلوده نمودن كليه نقاط معدن بوسيله ادرار يا مدفوع .باشد نوع

:محل غذا خوردن3-10
و جهت غذا خوردن پرسنل معدن بايد محل.75 و با تهويه هايي مناسب، خشك

و سمي در  و مواد خطرناك و دور از گردوغبار، حشرات موذي و مناسب نور كافي
و كليه كاركنان موظفند در اين مكان .ها غذاي خود را ميل نمايند نظر گرفته شود

در.76 ترين محل ممكن به مكان غذاخوري افراد، محلي براي نزديكبايد
.ها با آب در نظر گرفته شود شستشوي دست
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محلي غير قابل نفوذ با درب مناسب بايد در محل غذا خوردن فراهم شود.77
و ديگر زباله تا تمامي مواد غذايي، زباله ها در آنجا نگهداري هاي مواد غذايي، كاغذ

و در فواصل زماني  و شده معين مطابق استانداردهاي بهداشتي وزارت بهداشت تخليه
.نظافت شود

مي نظارت بر حسن اجراي بندهاي ذكر شده بر عهدا مسؤل بهداشت حرفه: تبصره- .باشد اي
:آب آشاميدني3-11

از.78 و قابل دسترس منابع كافي از آب آشاميدني سالم بايد در نقاط منطقي
.ديده شودمحل كار پرسنل معدن تدارك 

و غيرقابل آشاميدن توسط برچسب.79 و بايد كليه منابع آب آشاميدني ها
.عالئم هشدار دهنده به وضوح مشخص شوند

و كميت آب آشاميدني بايد در فواصل زماني مشخص توسط مسؤل.80 كيفيت
و آزمايش قرار گيرد بهداشت حرفه .اي مورد بازديد

ب مديريت معدن بايد محل.81 ا تعداد پرسنل معدن در هاي مناسبي متناسب
و لباس هاي كار نظر بگيرد تا افراد قبل از ترك معدن بتوانند در آنجا دوش گرفته

.خود را تعويض نمايند
و دخاني در كليه.82 استفاده از هرگونه مشروبات الكلي، مواد مخدر، توهم زا

و باز(فضاهاي معدن  مي) اعم از بسته .باشد ممنوع
ب.83 مانند مستي، استعمال مواد مخدر، توهم(ه هر علت ورود كليه افرادي كه

و  مي داراي حالت طبيعي نمي...) زا . باشد باشند به معدن ممنوع
:تهويه3-12

هايي كه مسدود گرديده، بايد هاي دروني معدن، غير از قسمت تمام قسمت.84
به وسيله گردش منظم هواي سالم تهويه شود به طوري كه جريان هوا محسوس 

.باشد
و همواره مقدار گرد.85 و رطوبت قابل تحمل بوده هواي معدن بايد از نظر گرما

و گازهاي مضر آن كمتر يا برابر حد مجاز باشد .و غبار
از كار كردن در محل.86 يا%19هايي كه هواي آن كمتر و اكسيژن داشته

و يا ميز 300تشعشع مواد راديواكتيو آن از  ان ميكرو كوري در ليتر تجاوز نمايد
. گازهاي مضر آن از حد مجاز زيادتر باشد، ممنوع است

ميزان گازهاي مضر در هواي معدن نبايد از مقادير حدود تماس شغلي.87
و آموزش پزشكي زير تجاوز كند و درمان : عوامل بيماريزا، مصوب وزارت بهداشت
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)TWA(زماني ميانگين وزني)STEL(تماس كوتاه مدت نوع گاز
200ppm 35ppm منواكسيد كربن

15ppm10ppm گاز سولفور هيدروژن
5ppm2ppmگاز دي اكسيد گوگرد
30000ppm5000ppm گاز دي اكسيد كربن

50ppm1ppm گاز اكسيد ازت
 گاز هيدروژن نيم درصد

 درصد79گاز ازت

و در حال تعمير تا حد دو درصد ميزان گاز دي اكسيد كربن در مكان-1تبصره هاي متروكه
. مجاز است
. ميزان مجاز گاز ذغال بر اساس مقادير ذكر شده در بخش مربوطه تعيين شده است-2تبصره

به اندازه گيري.88 هايي كه توسط مسئولين مربوطه از مشخصات هواي معدن
و ساعت در دفتر مخصوصي، كه نزد مسؤل بهداشت آيد بايد عمل مي با درج تاريخ
مي حرفه اين دفتر تا شش ماه پس از پر شدن نيز. شود، ثبت گردد اي معدن حفظ

. حفظ شود
و دستگاه مسئولين اندازه گيري، فواصل زماني اندازه.89 هاي مناسب گيري

هاي موجود، بايددهبراي اندازه گيري مشخصات هواي معدن با توجه به انواع آالين
و در دفتر مخصوص تهويه ثبت گردد توسط مسؤل بهداشت حرفه .اي تعيين

نتايج حاصل از اندازه گيري مشخصات هواي معدن عالوه بر ثبت در دفتر.90
گيري بر روي تابلوهايي كه بدين منظور مخصوص تهويه بايد پس از هر دوره اندازه
م و در محل ورودي و يا پذيرگاهاختصاص داده شده است و يا محل عدن هاي طبقات

.اندازه گيري نصب گردد
در صورت افزايش درجه حرارت جبهه كار از ميزان استاندارد به مدت.91

اي بايد متناسب با مقدار افزايش درجه حرارت، ساعت طوالني، مسؤل بهداشت حرفه
و زيان آور مصوب شوراي عا لي كار عادي را براساس آيين نامه كارهاي سخت

و جهت كاهش به مسئول يا سرپرست معدن اطالع  حفاظت فني محاسبه نموده
.دهد
و اندازه.92 گيري مشخصات هوا بايد به طور متناوب طبق دستگاه هاي گازسنج

و دستورالعمل كارخانه سازنده يا دستورالعملي كه به تاييد مسؤل بهداشت حرفه اي
و كنترل قرار گيرد . مسؤل معدن رسيده است، توسط افراد آموزش ديده مورد بازديد
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ن تهويه مناسب، مشخصات در هر معدن زيرزميني بايد با برقراري جريا.93
.هاي مختلف در شرايط مجاز نگهداري شود هواي معدن در قسمت

يا.94 هر معدن زيرزميني بايد داراي نقشه تهويه، كه به تاييد سرپرست معدن
و مسئول بهداشت حرفه و نقشه تهويه. اي معدن رسيده باشد مسئول فني محاسبات

و همچنين هنگا هاي معدنم تغيير در شبكه حفاريبايد حداقل هر شش ماه يك بار
در نقشه تهويه الزم است شبكه معدن، مشخصات مسيرهاي تهويه،. تجديد شود

و فرعي، جهت مشخصات بادبزن هاي هاي جريان هوا، مقدار هوا، محل هاي اصلي
و پنجره درب و ساير خصوصيات تهويه نشان داده شود ها هايي از نقشه نسخه. ها

و همچنين نق شه رفع سوانح بايد نزد سرپرست معدن، مسئول بهداشت تهويه
و ساير مسئولين مربوطه موجود بوده حرفه و نجات، مسئول تهويه اي، مسئول امداد

.و به عالوه در دفتر معدن نصب شده باشد
از.95 نفر 100در معادني كه تعداد كارگران زيرزميني آن در هر نوبت كار

و همچنين در كليه معا و معادني كه احتمال وجود تجاوز كند دن ذغال سنگ
و خطرناك در  ميگازهاي مضر رود مسئوليت امر تهويه معدن بايد با تائيد آنها

. دار گذاشته شود اي بر عهده فردي صالحيت مسئول بهداشت حرفه
و.96 و هميشه تميز راهروهاي مخصوص گردش هوا بايد مرتبا بازديد شده

و در صورت ريز .ش فورا تعمير شودبدون مانع بوده
مي.97 كه در مواقعي كه تهويه معدن به طور طبيعي انجام شود بايد در فصولي

كند ترتيبي داده شود كه از اختالل در تهويه معدن جلو جهت جريان هوا تغيير مي
. گيري شود

در موارديكه تهويه طبيعي كافي نباشد بايد از وسايل تهويه مصنوعي.98
مي گردش هوايي. استفاده شود شود تا آجا كه ممكن كه توسط اين وسايل ايجاد

. است بايد با گردش طبيعي هوا مطابقت داشته باشد
. بادبزن ها بايد هر هفته به وسيله مسئول مربوطه بازديد شوند.99

و بادبزن.100 هاي اصلي معدن بايد داراي دستگاه تعيين اختالف فشار بوده
با همچنين مجهز به وسيله .ها را اعالم نمايد دبزناي باشد كه توقف

.در طرح تهويه بايد كوشش شود كه درهاي تهويه كمتري بكار رود.101
و غيره به جاي درهاي تهويه استفاده از پرده.102 هاي پارچه اي از قبيل برزنت

. ممنوع است
راهروهاي متروكه بايد به ترتيبي مسدود شوند كه كارگران نتوانند از آنها.103

و در عين حال .خللي در تهويه بوجود نياورند عبور نمايند
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و.104 هنگامي كه در جريان تهويه عادي قسمتي از معدن خللي حاصل شود
دقيقه به طول انجامد، كار در آن قسمت بايد تا برقراري مجدد30مدت آن بيش از 
. تهويه تعطيل گردد

هرگونه تغيير در سيستم تهويه معدن بايد فقط به دستور مسئول مربوطه.105
. انجام شود

كه.106 و تغيير كلي در دستگاه تهويه معدن بايد هنگامي صورت گيرد تعميرات
كليه كاركنان معدن به استثناي كاركناني كه انجام تعميرات به عهده آنها است از 

.درون معدن خارج شده باشند
و ها ايجاد شود بايد فورا مسئول بهداشت حرفه اي در كار بادبزن اگر وقفه.107 اي

و در مسئول معدن را  مطلع نمود تا اقدامات الزم را براي حفاظت نفرات بعمل آورند
هايي را كه تهويه آن دچار اشكال شده است از كارگران صورت لزوم معدن يا قسمت

و يا مسئول شروع مجدد كار بايد با اجازه مسؤل بهداشت حرفه. تخليه نمايند اي
.معدن باشد

و يا پس از هرگ.108 ونه وقفه طوالني كه در كار بادبزن در روزهاي بعد از تعطيل
از هاي اصلي معدن بوجود آيد، مسئول بهداشت حرفه و مسئول معدن بايد پس اي

. حصول اطمينان از تهويه كافي به كارگران اجازه ورود به معدن را بدهند
يا.109 رساندن جريان هواي تازه به جبهه كارها از مسيري كه در آن ريزش

ه و ، ممنوع استتخريب اتفاق افتاده . وا آلوده شده
از- تبصره و تخريب كارگاه ها، رساندن جريان هواي تازه براي كارهاي موقت جهت رفع سوانح

.باشد اين قاعده مستثني مي
در25/0حداقل سرعت مجاز هوا.110 و حداكثر سرعت مجاز متر بر ثانيه است
مي قسمت : باشد هاي مختلف معدن به شرح زير
 سرعت محلرديف

)متر بر ثانيه(
سرعت دلخواه)بدون تجهيزات(چاه تهويه1
و چاه تهويه بزرگ2  15)با تجهيزات(كانال تهويه
10 چاه باربري3
و چاه مورب4 و تونل ميان بر 8 چاه نفر رو
 براي حفريات معدني ديگر كه در امتداد5

و يا سنگ حفر شده باشد  ذغال سنگ
6

4 كارگاه استخراج6
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و.111 درمحاسبات تهويه همواره حداكثر هواي مورد نياز، براي هر جبهه كار
و در نوبت كاري كه حداكثر تعداد كارگران مشغول به كار هستند  كل معدن براي

. شود منظور مي
. متر مكعب در دقيعه است6هواي مورد نياز براي هر فرد حداقل-تبصره

شوند كه هواي تازه را به جبهه كار هاي موضعي بايد به طريقي نصب بادبزن.112
از. برسانند درصد هوايي كه از طريق تهويه70ظرفيت هوادهي بادبزن محلي نبايد

به. رسد بيشتر باشد عمومي معدن به محل نصب آن مي هرگاه چند بادبزن محلي
صورت موازي در يك محل نصب شده باشند، مجموع هوادهي محل بادبزن ها بايد 

رصد مقدار هوايي باشد كه از طريق تهويه عمومي به محل نصبد70حداكثر 
مي بادبزن .رسد ها
متر12حداكثر فاصله دهانه لوله تهويه تا جبهه كار بايد در معادن فاقد گاز.113

.متر باشد8و در معادن گازدار 
مي ايستگاه.114 هاي اصلي ورودي، بايست در محل هاي اندازه گيري مقدار هوا

و در قسمت و كيفيت نرده گذاري آن خوب است خروجي هايي كه مسير آن مستقيم
و همچنين در محل هاي مذكور بايد تابلويي كه بتوان حداقل، موضوعات ايجاد گردد

و ساعت اندازه گيري، سطح. زير را بر روي آن يادداشت نمود نصب گردد تاريخ
و محاسبه و سرعت جريا مقطع عرضي گذر هوا، مقدار واقعي .ن هوااي هوا

و در يك نقطه از آن گاز ذغال مشاهده گردد.115 هرگاه در معدني حتي يك بار
و يا امكان نشت گاز ذغال وجود داشته باشد، آن معدن جزو معادن گاز خيز شمرده 

. شود مي
مي.116 كه معادن گازدار برحسب مقدار گاز متان به چهار طبقه تقسيم گردند

: در جدول زير نشان داده شده است
نوع طبقه بندير گاز متان به ازاي يك تن توليد روزانهمقدا
تن5تا يك متر مكعب بر  طبقه
تن5-10 دو متر مكعب بر  طبقه

تن10-15 سه متر مكعب بر  طبقه
تن15بيشتر از  طبقه چهار مترمكعب بر

مي.117 : باشد حد مجاز گاز ذغال در قسمت هاي مختلف معدن به شرح زير
از-الف . درصد1در مسير هواي برگشتي از هر جبهه كار كمتر
از-ب . درصد75/0در مسير هواي خروجي از شبكه معدن كمتر
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از-ج ر مسير هواي تازه براي تهويه هر جبهه كار كمتر . درصد5/0د
از در محل-د و در مدت كوتاه كمتر و ريزشي . درصد2هاي تعميراتي، متروكه

مع.118 و گرد ذغال دار تهويه به طريق طبيعي مجاز نيستدر .ادن گاز دار
و سركارگران معدن بايد آموزش تمام تكنسين.119 هاي الزم را براي ها
دي كارگران نيز بايد با نحوه اندازه. گيري گاز ديده باشند اندازه و گيري گاز متان

و به خوبي از خطرات اين گازها آگاهي داش . ته باشنداكسيد كربن آشنا بوده
و مسئوالن اندازه تكنسين.120 از هاي گروه تهويه گيري گاز موظف هستند قبل

و كارگاه و محل شروع هر نوبت كاري در محل كار حاضر شده را ها هاي مشكوك
و عيار گاز ذغال را به وسيله دستگاه گاز سنج اندازه . گيري نمايند بازديد نموده

ذغال از حد مجاز مربوطه بايد از ورود كارگران به آن محل در صورت باال بودن عيار گاز: تبصره
و تحت نظر مسئول مربوطه نسبت به افزايش ميزان تهويه به منظور پايين جلو گيري كرده

. آوردن عيار گاز ذغال تا حد مجاز اقدام نمود
و فواصل زماني اندازه محل.121 گيري توسط سرپرست معدن يا مسئول ها

مياي تعيي بهداشت حرفه گيري گاز، در هر حال حداقل تعداد دفعات اندازه. شودن
: هاي فاقد گازسنج اتو ماتيك ثابت، بايد به قرار زير باشد در محل

در2و1هواي برگشتي از هر جبهه كار فعال، در معادن طبقه: الف و دو بار در هر نوبت كاري
موضوع(، سه با در هر نوبت كاريو معادن خطرناك از نظر پرتاب ناگهاني4و3معادن طبقه 
) همين آئين نامه 315جدول ماده 

. هواي برگشتي از هر جبهه كار غير فعال يك بار در روز:ب
و غيره(در جايگاه ماشين آالت:ج . يك بار در روز) مثل وينچ
. هواي خروجي معدن يك بار در روز:د

مسئول(ان نظارت فني هاي منظم جاري، تمام كاركن عالوه بر اندازه گيري.122
و تكنسين بهداشت حرفه هاي موظف هستند هنگام بازديد از جبهه)ها اي، مهندسين

.گيري نمايند كار، غلظت گاز را اندازه
را.123 اگر عيار گاز در محلي بيش از حد مجاز باشد بايد بالفاصله جريان برق

و كارگران را از محل خارج كرد كار پس از انجام شروع مجدد. قطع، كار را تعطيل
و رسيدن عيار گاز به حد مجاز امكان پذير است . تهويه كافي

از.124 مي1آتشباري در شرايطي كه عيار گاز بيش . باشد، ممنوع است درصد
هاي اصلي يا تعويض سيستم قطع سيستم تهويه يا خاموش كردن بادبزن.125

و سوانح، فقط به دس تور كتبي مسئول يا كار آنها به استثناي موارد اجتاب ناپذير
و اطالع مسئول بهداشت حرفه . اي انجام گيرد سرپرست معدن
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يا قسمت.126 و هايي كه بهره برداري آنها به پايان رسيده يا موقتاً تعطيل شده
يا گيرند نيز بايد مانند ساير قسمت مورد استفاده قرار نمي و ها به خوبي تهويه شود

. پذير كامالً مسدود گرددبه وسيله مصالح مناسب به طور نفوذ نا
موضوع(4و3تهويه موضعي به وسيله لوله تهويه منشعب در معادن طبقه.127

و معادن خطرناك از نظر پرتاب ناگهاي گاز،) همين آئين نامه 116جدول ماده 
.ممنوع است

هاي در معادن گاز خيز چنانچه رساندن عيار گاز به حد مجاز با دستگاه.128
و تخليه گاز  از) دگاژاز(تهويه دشوار باشد، بايد قبل از استخراج، عمل پروب درلينگ

و اليه . هاي مجاور به عمل آيد اليه مورد نظر
و خطرناك، براي هر جبهه كار بايد.129 و غبار زيان آور در معادن داراي گرد
و غبار مقدار هواي اضافي در نظر گرفتهب . شود راي برطرف كردن گرد

مي ذغال سنگ.130 نمايند، بايد به اندازه هايي كه هنگام استخراج گرد توليد
و در محل و هنگام استخراج هاي بارگيري به واگن نيز بايد كافي با آب مرطوب شوند

.آب پاشيده شود
م.131 هاي قابل ناسب كليه قسمتمسؤل يا سرپرست معدن بايد از تهويه

:دسترس معدن اطمينان حاصل نمايد تا اينكه
و غبارات پاكسازي شوند قسمت- و گرد .هاي مربوطه از دود، بخارات
و قابل اشتعال تا پايين تر از حد مجاز رقيق سازي شوند- .گازهاي سمي
.نگهداري كند هاي مربوطه را براي كاركنان در حد قابل قبول شرايط جوي كليه قسمت-

هاي قابل دسترس در شرايط ذيل، وضعيت هواي موجود در كليه قسمت.132
و معدنكاران نبايد در اين شرايط معدن جهت فعاليت معدنكاران مناسب نمي باشد

:فعاليت كنند
از-  پايين تر باشد%19حجم اكسيژن هوا
دي- از تراكم .باشد 5000ppmاكسيد كربن در هوا بيش
م- .باشد 100ppmنواكسيد كربن در هوا بيش از تراكم
از- .باشد 5ppmتراكم اكسيد نيتروژن در هوا بيش
از- .باشد 20ppmتراكم سولفيد هيدروژن در هوا بيش
از- .باشد 2ppmتراكم دي اكسيد گوگرد در هوا بيش
از-  باشد 25ppmتراكم آمونياك در هوا بيش
از) الدئيدبراي مثال فرم(تراكم آلدئيدها- .باشد 5ppmدر هوا بيش
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اي غلظت كليه آالينده هاي فوق الذكر بايد توسط متخصص بهداشت حرفه.133
و ثبت يا شخص مورد تاييد وي در فواصل زماني معين مورد اندازه گيري قرار گرفته

و همچنين به سرپرست يا مسؤل معدن گزارش شود .گردد
:تبصره

و ها بايد يك نفر بصورت روزانه جهت اندازه يري آاليندهگ در معادن گازدار جهت اندازه- گيري
.ها اختصاص يابد قرائت مستقيم آالينده

و در صورت نياز با تشخيص مسؤل گيري در معادن غير گازدار اندازه- ها بايد سالي يك بار
.اي در فواصل كوتاهتر انجام گيرد بهداشت حرفه

و رطوبت3-13 :گرما
و.134 به رطوبت كليه بخشميزان گرما هاي معدن كه پرسنل در آن مشغول

و  و در صورتي كه ميزان گرما كار هستند بايد بصورت مستمر مورد پايش قرار گرفته
و  رطوبت از ميزان حد مجاز آن باالتر باشد بايد شرايطي فراهم شود تا از خطرات

.هاي بهداشتي ناشي از اين شرايط جلوگيري به عمل آيد آسيب
و رطوبت محيط كاري بايد توسطج حاصل از اندازهنتاي.135 گيري وضعيت گرما

و در صورت بروز هرگونه شرايط مسؤل بهداشت حرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفته
و خطرناك، مسؤل يا سرپرست معدن را در جريان قرار دهد .نامناسب

و سرعت هوا در معادن زيرزميني3-14 :مقدار
با مسؤل بهداشت حرفه.136 و هواي پاك در كليه اي يد از وجود تهويه مناسب
هاي معدن اطمينان حاصل نمايد بطوري كه ميزان هواي پاك در منطقه قسمت

.متر مكعب در دقيقه به ازاي هر نفر باشد2تهويه شده نبايد كمتر از 
مقدار هواي مورد نياز جهت رقيق سازي گازهاي خروجي از اگزوز.137

متر مكعب در دقيقه بر كيلووات خروجي موتور8/3از موتورهاي ديزلي نبايد كمتر 
.بر اساس حداكثر ظرفيت موتور باشد

از* .متر بر دقيقه باشد15ميزان سرعت هوا در طول جبهه كاري بطور متوسط نبايد كمتر
و بهره برداري از فن  هاي تهويه برنامه به منظور كنترل

فن.138 و استفاده در معادني كه اي جهت گردد بايد برنامهميهاي تهويه نصب
و بهره برداري از فن و به تاييد مسؤل ها توسط شخصي صالحيت كنترل دار تدوين

و سرپرست معدن برسد بهداشت حرفه .اي
اي يا سرپرست معدن اجازه تنها افراد داراي تاييديه از مسؤل بهداشت حرفه.139

و كنترل فعاليت فن و خاموش نمودن .ها را دارند روشن
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فندر.140 و هنگام خاموش بودن ها در معادن، هيچ شخصي اجازه باقي ماندن
و با اجازه از سرپرست معدن  كاركردن در محل معدن را ندارد مگر در شرايط خاص

.اي يا مسؤل بهداشت حرفه
:ها هاي آدم رو يا اتاقك ها، مخازن، دريچه ورود به چاه3-15

چا ورود كليه افراد فاقد آموزش.141 رو ها، مخازن، دريچهههاي الزم به هاي آدم
مي يا اتاقك .باشد ها ممنوع

هاي الزم، مجوز عمليات هاي فوق الذكر بايد عالوه بر كسب آموزش جهت ورود به كليه مكان*
و به تائيد مسؤل معدن برسد در اينگونه فضاها از مسؤل بهداشت حرفه .اي كسب

:پيشگيري از آلودگي هوا3-16
م.142 عدن بايد از عدم تخليه هرگونه گردوغبار، فيوم، دود، مسؤل يا سرپرست

و جهت تخليه  يا گاز توليدي در عمليات معدن به اتمسفر اطمينان حاصل نمايد
هرگونه آالينده توليدي در عمليات معدن ابتدا بايد بر اساس پايش انجام شده توسط 

و زيان اين آالينده ها بر سالم مسؤل بهداشت حرفه تي انسان اي از عدم ضرر
.اطمينان حاصل شود

و غبار3-17 :كنترل گرد
و.143 مسؤل يا سرپرست معدن بايد با اتخاذ تدابير مناسب از ايجاد هرگونه گرد

و يا ميزان آن را به  غبار در كليه فرآيندهاي معدن كاري جلوگيري به عمل آورده
.پائين تر از حد مجاز تماس شغلي كاهش دهد

و كيفيت هوا در هر يك از جهت پايش وضعيت هواي معد.144 ن بايد ميزان
و ميزان ذرات قابل استنشاق در هواي محل و رطوبت هاي كاري معدن، ميزان گرما

.گيري گردد محل كار اندازه
و مركز كمك هاي اوليه3-18 :درمانگاه

يا.145 و مديريت معدن بايد تمهيداتي جهت ايجاد درمانگاه در سطح زمين
س .ريع به چنين مراكزي را فراهم آوردتسهيالتي جهت دسترسي

و چنين مراكزي بايد تنها به منظور ارائه كمك.146 هاي اوليه، معاينات پزشكي
.آمبوالنس جهت انتقال اختصاص يابند

كه25درمانگاه معادن باالي.147 نفر بايد حداقل داراي يك پزشك عمومي
و يك نفر پزشكيار)روز در هفته2حداقل(هاي طب كار را طي كرده باشدش آموز

و پانسمان، حمل بيمار،(تمام وقت و نجات، تزريقات .باشد) CPRدوره ديده امداد
و پرسنل آن بايد زير نظر مسؤل بهداشت حرفه.148 اي معدن اداره درمانگاه
.گردد
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و بصورت.149 و داراي روشنايي كافي بوده درمانگاه بايد به خوبي تهويه شده
.بهداشتي نگهداري گردد

و جراحي، برانكارد، داروهايي جهت درما.150 نگاه بايد مجهز به لوازم پزشكي
درمان اوليه افراد در معرض مواجهه با گازهاي سمي، دود، فيوم، ونيز سوختگي، 

و ساير آسيب ساير تجهيزات مورد نياز. هاي مرتبط با كار در معدن باشد شكستگي
و متناسب با نوع فعاليت كاري  .معدن تهيه گرددبا نظر پزشك درمانگاه

و يا شخص آموزش ديده در زمينه.151 درمانگاه بايد توسط يك پزشكيار
مي كمك و نجات كه داراي مدارك معتبر در اين زمينه و امداد باشد اداره هاي اوليه

و بصورت مستمر در دسترس باشد تا تمامي افراد بتوانند به سهولت جهت  شده
و كمك وي موارد اورژانسي .مراجعه نمايند هاي اوليه به

يا.152 و درمانگاه بايد مجهز به يك آمبوالنس به منظور انتقال بيماران
و مسدومين به مراكز درماني باشد .مجروحين

و نجات، كارگران آموزش ديده هاي اوليه، تيم هاي كمك ايستگاه3-19 :هاي امداد
مديريت معدن بايد اطمينان حاصل كند كه عالوه بر درمانگاه در سطح.153
در هايي در داخل معدن جهت دسترسي سريع به كمك مين، ايستگاهز هاي اوليه

.هاي مناسب تعبيه شده باشد محل
هاي اوليه بايد تحت كنترل شخصي آموزش هاي كمك هر يك از ايستگاه.154

و ساير پرسنل بتوانند به سهولت به آن شخص در طول شيفت  ديده قرار گرفته
.كاري خود دسترسي داشته باشند

هاي اوليه بايد حداقل داراي يك برانكارد، دو پتوي تميز،ك ايستگاه كمكي.155
و فيلتر اضافي  و آب آشاميدني، درب بازكن قوطي، كپسول هوا، چراغ قوه كنسرو غذا

هاي اوليه حاوي هاي مورد استفاده در معادن گازدار، يك جعبه كمك براي ماسك
م، پنبه، سوزن ايمني، ماده ضد باند سه گوش، باند كشي، باند معمولي، چسب زخ

و پد پانسمان استريل باشند .عفوني كننده، قطره چشمي، قيچي كوچك
هاي اوليه بايد تلفني بصور مستقيم هاي كمك در صورت امكان در ايستگاه.156

و يا مسؤلين معدن در دسترس قرار گيرد .فقط جهت اطالع رساني سريع به مديريت
در3-20 :هاي اوليه زمينه كمكافراد آموزش ديده

در.157 و اخذ گواهينامه معتبر مديريت معدن بايد تمهيداتي جهت آموزش
در زمينه كمك و نجات توسط مراكز ذيصالح به تعدادي از شاغلين و امداد هاي اوليه

.معدن فراهم آورد
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و نجات بايد تعداد كافي از پرسنل جهت آموزش كمك.158 و امداد هاي اوليه
نفر از افراد3يرند به صورتي كه در هر شيفت كاري حداقل تحت آموزش قرار بگ

و بتوان در طول شيفت كاري به آن ها آموزش ديده در محل معدن حاضر باشند
.دسترسي داشت

هاي مذكور بايد توسط مسؤل ليستي از افراد آموزش ديده در زمينه.159
و ايستگاه بهداشت حرفه و در محل درمانگاه ا اي تهيه وليه نصب هاي كمك هاي

.گردد
و گزارش صدمات3-21 :ثبت

هر شخصي كه در معرض مخاطرات ناشي از عوامل مختلف مانند دود ناشي.160
و يا  قرار گرفت بايد قبل از ترك معدن به درمانگاه مراجعه ... از انفجار، گازهاي سمي

و مسؤل مربوطه را در جريان قرار دهد .نموده
ن.161 و مواجهات شغلي با تمامي مستندات مربوط به گزارشات اشي از صدمات

و نگهداري گردد .عوامل زيان آور بايد در محل درمانگاه ثبت
:طرح مديريت در شرايط بحران3-22

مديريت معدن بايد تمهيداتي جهت ايجاد طرحي جامع در زمينه واكنش.162
.در شرايط بحران در معدن اقدام نمايد

بي.163 ماران آسيب ديده ناشي از حوادث در معادن دور افتاده بايد امكان هوابرد
.يا شرايط اضطراري مد نظر قرار گيرد

و بحران، مسؤل.164 به منظور آمادگي پرسنل در مقابله با شرايط اضطراري
و بهداشت حرفه اي بايد بصورت ساليانه اقدام به برگزاري مانوري در اين زمينه نموده

و ثبت نقايص جهت بهبود، نتايج را به مركز بهداشت منطقه ضمن تهيه گزارش
.گزارش نمايد

:روشنايي در معادن3-23
و اجراي كار بدون چراغ تونلي انفرادي ممنوع ورود كليه افراد به تونل.165 ها
.است
و پيوسته تميز.166 چراغ خانه بايد مجهز به وسايل تهويه با قدرت كافي بوده

.نگهداري شود
و كار در معادن روباز در هواي تار.167 و مه آلود بدون كارهاي اكتشافي يك

.تامين روشنايي مناسب ممنوع است
هاي زير مسؤل يا سرپرست معدن بايد اطمينان حاصل نمايد كه در مكان.168

:روشنايي كافي تأمين گردد
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و كليه مكان ها، محل در كليه سطوح كاري، تمامي راه پله- و مرور هايي كه پرسنل هاي عبور
.باشندميمعدن در آنجا مشغول به كار 

شب در تمامي مكان-  هاي معادن روباز در ساعات تاريكي
و مكان در لبه گودال- و آمد قرار دارند هاي مشابه كه در نزديكي محل ها  هاي رفت
 هاي كاري موجود در معادن زيرزميني در كليه ايستگاه-
و آمد در معادن زيرزميني در كليه محل-  هاي پر رفت
 هاي اوليه ارائه كمك هاي در تمامي محل-
و يا محل در كليه اتاقك- و يا دستگاه مورد استفاده معمول ها  هاي نگهداري هرگونه موتور

بايد توجه نمود كه نور فراهم شده در كليه موارد فوق الذكر نبايد باعث.169
.ايجاد درخشندگي شود

:روشنايي در شرايط اضطراري3-24
و كافي جهت چراغ.170 حفظ ايمني افراد در زمان خرابي هاي اضطراري مناسب

.و يا از كارافتادن كليه موارد ذكر شده در بندهاي فوق بايد فراهم گردد
و يا خرابي سيستم.171 هاي روشنايي موجود در معدن، در زمان از كار افتادن

هاي خود باقي بمانند تا زماني كه سيستم روشنايي اضطراري كليه افراد بايد در محل
.برقرار گردد

:هاي دستي در معادن زيرزميني حمل چراغ3-25
به.172 كليه كاركناني كه در معادن زيرزميني مشغول به كار هستند بايد
به هاي دستي مجهز باشند تا بتوانند فعاليت چراغ هاي خود را با امنيت بيشتري

.انجام برسانند
.كليه افراد بايد در نگهداري اين چراغ ها كوشا باشند.173

م3-26 :اشين آالتروشنايي
و يا محل فعاليت پرسنل كليه قسمت.174 هاي ماشين آالتي كه در نزديكي

معدن مشغول به كار هستند بايد مجهز به تجهيزات روشنايي باشند تا پرسنل به 
.راحتي بتوانند اين ماشين آالت را تشخيص دهند

و وسايل متحرك در داخل معدن بايد داراي.175 و نقل كليه وسايل حمل
آنوسايل روشن و آمد بايد و در هنگام رفت ها را روشن ايي مخصوص به خود بوده
.نگهدارند

و مرور3-27 :روشنايي محل عبور
و مرور بايد توسط چراغ.176 و عبور و ساير كليه مناطق رانندگي هاي راهنما

.نشانگرهاي بصري به وضوح مشخص شده باشند
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:استانداردهاي روشنايي3-28
با مسؤل بهداشت حرفه.177 يد شرايط روشنايي معدن را بر اساس استاندارد اي

و در صورت ناكافي  روشنايي موجود در استانداردهاي وزارت بهداشت ارزيابي نموده
.بودن روشنايي مراتب را به مسؤل يا سرپرست معدن گزارش نمايد

و بيماري هاي شغلي3-29 :سوابق حوادث، سوانح
س مسؤل بهداشت حرفه.178 و بيمارياي بايد كليه حوادث، هاي شغلي وانح

و نگهداري نمايد .مرتبط با كار در معدن را ثبت
اي بايد در پايان هر سه ماهه كاري گزارشي از سوابق مسؤل بهداشت حرفه.179

و بيماري و وزارت حوادث، سوانح هاي شغلي را به مديريت معدن، وزارت كار
.بهداشت ارائه نمايد

:هاي شغلي بيماري3-30
را اي بايد ليستي از بيماري حرفهمسؤل بهداشت.180 هاي مرتبط با معدنكاران

و  و استفاده از اين اطالعات جهت آزمايشات بدو استخدام و نسبت به نگهداري تهيه
.اي جهت معدنكاران در فواصل زماني مشخص اقدام نمايد دوره
در صورت مشاهده هرگونه بيماري شغلي در معدنكاران، مسؤل بهداشت.181
.د مراتب را به مديريت معدن گزارش نمايداي باي حرفه
و بيماري.182 هاي جهت آگاهي كليه پرسنل معدن بايد تمامي شرايط خطرناك

.شغلي مرتبط با معدنكاران به آن ها اطالع رساني شود
:اي بهداشت حرفهمهندسي خدمات3-31

با مسؤل بهداشت حرفه.183 اي معدن بايد بصورت مداوم بر كليه مسايل مرتبط
يات حرفهبهداش و و در صورت بروز هرگونه مشكل اي در معدن نظارت داشته باشد

اي، مراتب را به مديريت معدن گزارش عدم انطباق با استانداردهاي بهداشت حرفه
و به منظور كنترل عوامل زيان آور محيط كار برنامه و كنترلي نموده هاي ارزيابي

.ارائه نمايد
هاي آموزشي ذيل را براي دوره اي موظف است مسؤل بهداشت حرفه.184

و وزارت بهداشت  و نتايج را به وزارت كار و در طي سال ارائه دهد پرسنل معدن تهيه
.گزارش نمايد

و تجهيزات حفاظت فردي- و استفاده از وسايل  نحوه نظافت، نگهداري
و نجات- و امداد  نحوه كمك رساني
 هاي آشنايي با بهداشت عمومي محيط كار دوره-
و بهداشت كار-  آشنايي كارگران در خصوص اصول ايمني
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و نكات ايمني- و نحوه پيشگيري آشنايي كارگران در زمينه مخاطرات بهداشتي معدن مربوطه
و بهداشتي

-... 
و زيرزميني3-32 :شرايط كار در معادن سطحي

و زيرزميني عالوه بر رعايت نمودن.185 جهت انجام كار در معادن سطحي
وزارت صنايع25/11/79مني ذكر شده در آئين نامه ايمني معادن مصوب شرايط اي

و معادن كليه افراد موظف به رعايت شرايط بهداشتي ذكر شده در اين آئين نامه 
.باشند مي

و يا در مجاورت با آب در معادن3-33 :انجام كار در زير آب
در.186 و يا در مجاورت سد، يا، درياچه، در صورتي كه عمليات معدن در زير آب

و يا حجم زيادي از آب مي رودخانه شود، مديريت معدن با نظر مسؤل ها انجام
اي بايد طرحي جهت انجام فعاليت بهداشتي در اينگونه مناطق تدوين بهداشت حرفه
.و ارائه نمايد

در هنگام كار در چنين مناطقي كليه افراد مشغول به كار بايد از خطرات.187
و محيط مرطوب آگاهي داشته باشند بهداشتي مرتبط با كار .در آب

و نوشيدن هر گونه آبي غير از منابع آب شرب تهيه.188 شستن دست، صورت
.باشد شده توسط مسؤلين معدن ممنوع مي

آب.189 و يا و استحمام در درياچه، رودخانه و آلوده شنا كردن هاي عميق
.باشد موجود در نزديكي معدن ممنوع مي

هاي منتقله هاي الزم در زمينه بيماري بايد آموزشاي مسؤل بهداشت حرفه.190
و راه و افراد موظفند در صورت از آب هاي انتقال آن به انسان را به افراد آموزش داده

و نشانه و يا مسؤل مشاهده هرگونه عالئم هاي بيماري سريعا به پزشك، پزشكيار
و مراتب را گزارش نماين بهداشت حرفه .داي معدن مراجعه نموده

استفاده از آب معدن قبل از تعيين مشخصات كامل آن توسط مسؤل.191
. اي ممنوع است بهداشت حرفه

به.192 و رساندن مشخصات آن و شيميايي آب معدن پس از تصفيه فيزيكي
و بهداشتي قابل استفاده است .حد مجاز براي مصارف صنعتي

درصورت استفاده از آب معدن براي آشاميدن بايد عالوه بر تصفيه، از لحاظ.193
و در صورت لزوم  و ميكروب توسط مراجع ذيصالح آزمايش شده آلودگي به باكتري

هاي وزارت مشخصات آب آشاميدني بايد بر اساس دستورالعمل. ضد عفوني شود
و درمان باشد . بهداشت
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بر.194 و آشاميدني، بايد در صورت استفاده از آب معدن اي مصارف بهداشتي
.ا روز يك بار، براي تعيين مشخصات، مورد آزمايش قرار گيرد0حداقل هر 

و انبارهاي آب مصرفي، بايد حداقل هر سه ماه يك بار با نظارت.195 مخازن
و ضد عفوني شوند مسؤل بهداشت حرفه .اي تميز

و نگهداري آب آشاميدني در داخل.196 معدن مورد ظروفي كه براي حمل
ضد استفاده قرار مي و در فواصل كوتاه مدت گيرند بايد هميشه تميز نگهداشته شده

و همچنين به درب پوش مجهز باشند . عفوني شوند
و مصرفي جدا از هم هستند در صورتي كه شبكه.197 هاي توزيع آب آشاميدني

. بايد با عالمت هشدار دهنده مشخص شده باشند
هر.198 نحو درگير فعاليت در معادن زيرزميني هستند بايد كليه افرادي كه به

و بتوانند آموزش و اختصاصي فعاليت در اينگونه معادن را ديده باشند هاي عمومي
و در قبال  و غير بهداشتي در محيط كارشان را تشخيص داده كليه شرايط نا ايمن

.ها پاسخ مناسب از خود نشان دهند آن
و بهداشتي در معادن هاي عمومي نحوه عالوه بر آموزش.199 فعاليت ايمن

و با تشخيص مسئول بهداشت  و فعاليت خاص زيرزميني، هر فرد بنابر تخصص
و مدرك اي بايد آموزش حرفه و بهداشت را گذرانده هاي تخصصي در زمينه ايمني

.معتبر دريافت نمايد
در.200 موضوعات ذيل بايد جزيي از برنامه آموزشي كاركنان معادن زير زميني
:ظر گرفته شودن

a.-و تهويه  پايش هوا
b.-روشنايي محيط كار 
c.-و اطالع رساني  ارتباطات
d.-كنترل جريان سياالت مانند سيل 
e.-آن و نحوه استفاده از ها تجهيزات حفاظت فردي
f.-و واكنش در شرايط اضطراري مانند طرح تخليه  روش اجرايي اورژانس
g.-و خارج معدن  روش ارزيابي داخل
h.-منفجرهمواد 
i.-و كنترل حريق  نحوه پيشگيري
j.-و نحوه استفاده  تجهيزات مكانيكي
k.-اي معدن هاي الزم بنابر تشخيص مسئول بهداشت حرفه ساير آموزش 
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در.201 و يا غير بهداشتي هر زماني كه كارفرما اطالعاتي راجع به شرايط نا ايمن
ب معادن زيرزميني را دريافت مي و اطالع رساني ايد به نحوي باشد كه كند، ارتباطات

كليه كاركنان آن شيفت كاري در كمترين زمان ممكن از وضعيت موجود با خبر 
و شوند مانند اطالع رساني در زمينه .هاي آتش سوزي، انفجار، انتشار گاز، سيل ... 

از به منظور پيشگيري از حوادث ناگوار در معادني كه به صورت مجموعه.202 اي
مي معدن كا ها و بهداشت با باشند نيز رفرمايان بايد اطالعات خود را در زمينه ايمني

و يا سرپرستان معادن ديگر به اشتراك بگذارند .ساير كارفرمايان
و به موقع اطالع رساني.203 مي جهت اطمينان از نحوه صحيح بايست حداقل ها

و نتايج آن به مراكز  و به اجرا در آيد سالي يكبار مانوري در اين زمينه تدارك
و ساير مراكز مربوطه گزارش گرددب .هداشت

و تجهيزات ارتباطي جهت شرايط اضطراري بايد داراي نيروي.204 كليه وسايل
و يا مشكل در نيروي  برق جدا از نيروي برق معدن باشند تا در صورت بروز حادثه
برق معدن، بتوان به راحتي جهت شرايط اضطراري ارتباطات مناسب با مراكز 

.رار نمودذيصالح را برق
و پرسنل.205 وسايل ارتباطي بايد به دو منظور كلي اطالع رساني به كاركنان

و تدارك يابد و اورژانس خارج از معدن تهيه و نيروهاي امداد .معدن
و.206 و در محيطي نا ايمن در صورتي كه شخصي در داخل معادن زيرزميني

كارفرما بايد دور از دسترس وسايل ارتباط عمومي معدن مشغول به كار باشد،
.تمهيداتي جهت ايجاد ارتباط با شخص مورد نظر در شرايط اضطراري در نظر بگيرد

و خارج معدن به منظور.207 كارفرما بايد تمهيدات مناسب بازرسي داخل
و به روز نگه داشتن اين آمار را در  و خارج از معدن اطمينان از حضور افراد در داخل

خصوص شرايط اضطراري بتواند تصميم درستي نظر بگيرد تا در كليه شرايط به 
.اتخاذ كند

هنگامي كه كارگر يا كارگراني در داخل معادن زيرزميني مشغول به كار.208
و  هستند، حداقل يك فرد آموزش ديده بايد در خارج از معدن حضور داشته باشد
و همچنين نگهداري آمار افراد  مسئوليت اطالع رساني افراد داخل معدن، مسئولين

.مشغول به كار در زيرزمين را بر عهده بگيرد
و خارج معدن، كارفرما بايد از وجود.209 عالوه بر ايجاد يك روش بازرسي داخل

دسترسي هاي مناسب جهت خروج از كليه ايستگاه هاي كاري موجود در معدن 
و نشانه هايي  و توسط عالئم و تمامي موانع را برطرف نموده اطمينان حاصل نمايد

.ي مناسب جهت خروج اضطراري را مشخص نمايددسترس
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و روشن كردن آتش بايد در سراسر مناطق.210 عالئم منع كشيد سيگار
.عملياتي معادن زيرزميني نصب گردد

و تا حدود.211 و احتراق نبايد در روي زمين 31هيچ گونه مواد قابل اشتعال
و يا و متري هرگونه ورودي قابل دسترس به معادن زيرزميني ذخيره نگهداري گردد

در صورت محدوديت در فضا بايد تا حد امكان اينگونه مواد را از ورودي هاي معادن 
و توسط موانع ضد حريق با حداقل يك ساعت تحمل  زيرزميني دور نگه داشته

.حريق جداسازي نمود
و انفجار بر روي سطوح بايد.212 و ريزش هرگونه مواد قابل اشتعال آثار پاشش

.ازي شودبالفاصله پاكس
ورود بنزين به داخل معادن زيرزميني به علت فراريت زياد آن اكيداً مموع.213
.است
به جز موتورهاي ديزلي موجود بر روي(ورود موتورهاي درون سوز.214

و ماشين آالت متحرك مخصوص معدن .به داخل معدن ممنوع است) تجهيزات
و پاك در تمامي محل هاي.215 فعاليت معادن مقدار كافي از هواي تازه

و تجمع  و غيربهداشتي زيرزميني به منظور جلوگيري از بوجود آمدن شرايط نا ايمن
و بخارات بايد تامين گردد و غبارات، فيوم ها، ميست ها، گازها .زيان آور گرد

و تميز توسط.216 و استانداردي از هواي تازه در صورتي كه ميزان مناسب
رار نشود، كارفرما بايد تمهيداتي فراهم نمايد تهويه طبيعي در معادن زيرزميني برق

در7/5تا بوسيله تجهيزات مكانيكي تهويه، حداقل ميزان  متر مكعب هواي تازه
.به ازاي هر كارگر مشغول به كار در معادن زيرزميني تامين گردد) cfm 200(دقيقه 

و غبار، فيوم،.217 در عملياتي كه در معادن زيرزميني منجر به توليد گرد
و بخار مي سرعت جريان خطي هوا) مانند انفجار يا حفاري سنگ(شود ميست، گاز

و ساير مناطق عملياتي معدن بايد حداقل  ) fpm 30(متر در دقيقه15/9در تونل
.باشد
و هنگامي كه چنين عمليات.218 هايي به پايان رسيدند، سيستم تهويه بايد دود

و اين عمل بايد قبل از فيوم هاي توليدي را به اتمسفر خارج از  معدن انتقال داده
.هاي مربوطه صورت پذيرد ادامه فعاليت كاري در محل

و غيره بايد وضعيت هوا مورد پايش هاي حفاري سنگ در طول عمليات.219 ها
.هاي توليدي از حد مجاز بيشتر نگردد قرار گرفته تا آالينده

ز.220 يزميني بر اساس ميزان روشنايي مناسب بايد در كليه فضاهاي معادن
.استانداردهاي ارائه شده توسط وزارت بهداشت تامين گردد
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بر مسئول بهداشت حرفه.221 و اي بايد بصورت مداوم شرايط هوا را پايش نموده
و بهداشت پرسنل اتخاذ  اساس نتايج بدست آمده تصميمات الزم را در زمينه ايمني

.نمايد
پ مسئول بهداشت حرفه.222 ايش هوا در معان زيرزميني اي جهت انجام فعاليت

و بر اساس آن :ها تصميمات صحيح اتخاذ نمايد بايد به موارد ذيل توجه نمايد
a.-و(موقعيت قرارگيري معدن نزديكي به مخازن سوخت، فاضالب، خطوط گاز

(... 
b.-و(زمين شناسي محل معدن  ...)شامل نوع خاك، نفوذپذيري
c.-و ساز و ساخت  سابقه سايت مورد نظر
d.-مانند استفاده از موتورهاي ديزلي، مواد(هاي انجام شده در سايت فعاليت

و   ...)منفجره، كار گرم
اي قبل از اندازه گيري هر گونه آالينده در معادن مسئول بهداشت حرفه.223

و ارزيابي نمايد .زيرزميني بايد ابتدا ميزان اكسيژن موجود را اندازه گيري
د.224 اير معادن زيرزميني، مسئول بهداشت حرفهپس از تاييد ميزان اكسيژن

هايي مانند مونو بايد تمامي مكان هاي معادن زيرزميني را از لحاظ حضور آالينده
و  و ساير گازهاي سمي، گرد اكسيد كربن، دي اكسيد نيتروژن، سولفيد هيدروژن

و از نرمال بودن  و فيوم ها مورد ارزيابي قرار دهد اين غبارات، بخارات، ميست ها
.ها در حد استاندارد اطمينان حاصل نمايد آالينده

در كليه معادن زيرزميني معادن گازدار بايد از معادن غير گازدار تفكيك.225
و اقدامات اختصاصي جهت ايمني معادن گازدار بر طبق استانداردهاي مربوط  شده

.به معادن گازدار صورت پذيرد
به.226 25كار در معادن زيرزميني درصورتي كه تعداد كارگران معدن مشغول

نفره نجات تشكيل دهد كه يكي از اين تيم5و يا بيشتر باشند كارفرما بايد دو تيم
و يا فاصله حداكثر  دقيقه از محل فعاليت كارگران30ها بايد در محل سايت كاري

و تيم ديگر با فاصله  .ساعت در نظر گرفته شوند2درون معدن
معدن مشغول به كار در معادن زيرزميني درصورتي كه تعداد كارگران.227

نفره نجات تشكيل دهد كه اين تيم5نفر باشند كارفرما بايد يك تيم25كمتر از 
و يا فاصله حداكثر  دقيقه از محل فعاليت كارگران30بايد در محل سايت كاري

.درون معدن در نظر گرفته شود
تح در هر دو مورد فوق الذكر، تيم.228 و هاي نجات بايد ت نظر درمانگاه بوده

و نجات ديده باشند آموزش .هاي الزم را در زمينه امداد
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هاي اختصاصي در زمينه ايمني هاي نجات در معادن گازدار بايد آموزش تيم.229
.معادن گازدار را پشت سر بگذارند

و در محيط سوابق كليه ارزيابي.230 هاي كيفيت هوا بايد در خارج از معدن
و آن سايت كاري نگهداري ها رجوع در دسترس باشند تا درصورت نياز بتوان به

.نمود
و.231 اين سوابق بايد شامل محل نمونه برداري، تاريخ، زمان، نوع ماده آالينده

.مقدار ماده مورد ارزيابي باشد
.سال نگهداري شوند30سوابق مواجهه با مواد سمي بايد براي مدت.232
پتسوابق ساير آزمايشا.233 .ايان پروژه نگهداري شوندكيفيت هوا بايد تا
و بهداشت.234  برنامه داوطلبانه سيستم مديريت ايمني
در.235 و بهداشت كارگران يك عامل تعيين كننده مديريت موثر جهت ايمني

و هزينه و شدت مربوط به حوادث، جراحات، بيماري ها به كاهش ميزان هاي مربوط
و بهداشت برن OSHAدر اين راستا سازمان. آن ها در محيط كاري است امه ايمني

اي در اين زمينه تهيه نموده است كه كارفرمايان جهت نيل به اهداف داوطلبانه
و بهداشتي مي و. توانند از آن استفاده نمايند ايمني اين برنامه داوطلبانه ايمني

و  بهداشتي شامل چهار بخش اساسي در زمينه گسترش يك سيستم مديريت ايمني
ازباشد بهداشتي موفق مي :كه عبارتند

a.-و مشاركت كاركنان و مديريت  رهبري
b.-و تحليل سايت كاري  تجزيه
c.-و كنترل خطرات  پيشگيري
d.-و بهداشت برنامه  هاي آموزش ايمني
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:مراجع-4
1. Australia Occupational Health and Safety Regulations, 2007, version 

No. 001/S.R.No. 54/2007, 534 pages 
2. Canada Coal Mines (CBDC) Occupational Safety and Health 

Regulations, SOR?90-97, current to March 2011, published by the 
Minster of Justice, 2011. 

3. Department of Labor, South Africa, No, 85 of 1993, Occupational 
Health and Safey Statutes of the Republic of South Africa Mines, 
Works and Factories. 

4. ILO, Safety and Health in Open Cast Mines, Code of practive, ILO, 
Geneva, 1991 

5. Jennnings, N. S, ILO, Improving Safety and Health in Mines: A 
Long and Winding Road?, Oct 2001 

6. Namibia, Minstry of Mines and  Energy, Mine Health and Safety 
Regulations, 10th Draft, No 1999. 

7. A guide to Health and Safety Regulations in Great Britain, 2009 
و صنايع، سال.8  1381آئين نامه ايمني در معادن، وزارت كار
ا.9 انيرقانون كار جمهوري اسالمي

 جهت مطالعه بيشتر
 محيط زيست1-1

و فعاليتكليه مسائل زيست محيطي هاي مربـوط بـه آن بصـورت ذيـل طبقـه وابسته به معدن
:بندي گرديده است

آن1-1-1 و كيفيت  استفاده از آب
و كيفيت آن در معادن امري حياتي اسـت هـاي در طـي انجـام فراينـد. مديريت استفاده از آب

و  و غيـر امكان آلـودگي آب بصـورت ... مختلف معدنكاري از جمله در مرحله اكتشاف مسـتقيم
و ناخوشـايند در كيفيـت آب منطقـه مستقيم وجود دارد كه مي تواند سبب بروز تاثيرات منفـي

هـاي سـطحي در منـاطق ها به علـت كـاهش آب همچنين يكي ديگر از نگراني. مورد نظر گردد
و نيز محل ميخشك اطراف معدن در نهايت در معـادن بايـد. باشد هاي كشاورزي مجاور معدن

آب جريان مراقب و نيز نحوه استفاده از و آسيب هاي سيالبي هـاي ها جهت جلوگيري از خطرات
و. مرتبط با آن بود جهت كسب اطالعات بيشتر در زمينه استفاده از آب، كيفيت مـورد نيـاز آن

:معادن، به منابع ذيل مراجعه گردد ساير مسائل مرتبط در
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 

Environmental – Page 2-5 
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• http://www.epa.gov/safewater/uic/classv/pdfs/sol-fact.pdf
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• http://www.uic.com.au/nip40.htm
• http://www.saltinstitute.org/12.html

آبموسسه ملي استاندارد با موضوع 14131استاندارد شماره•  ph اندازه گيري-كيفيت

 ضايعات1-1-2
ميمعادن سبب توليد حجم عظيمي و تجهيزات مرتبط با ضايعات بايد سازه. باشند از ضايعات ها

و از لحاظ زيست  و نگهداري شوند كه داراي حداقل ريسك ممكن بوده بصورتي طراحي، ساخته
و مـديريت ايـن تجهيـزات بايـد. محيطي سبب بروز تاثيرات نامطلوب نگردند همچنين ارزيابي
هاي جامد ممكن است زباله. هاي معدني جاري باشد بصورت برنامه ريزي شده در تمامي فعاليت
كه در اين ميان بيشترين حجم مواد زائـد جامـد. در هر قسمت از فرايند معدنكاري ايجاد شوند

و باطله و به واسطه جابجايي سنگ، خاك مي در حين فعاليت در معدن و ساير ضـايعات ها باشد
و فعاليتي كه در آن انجام مـ  جهـت كسـب. پـذيرد، متفـاوت خواهـد بـوديبسته به نوع معدن

و ساير مسـائل مـرتبط در  از معـادن، مـي اطالعات بيشتر در زمينه ضايعات، انواع موجود تـوان
:منابع ذيل استفاده نمود

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 
Environmental – Page 5-8 

• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• Mining Association of Canada (MAC –www.mining.ca): A Guide to the 

Management of Tailings Facilities (1998) 
• Developing an Operations, Maintenance and Surveillance Manual for 

Tailings and Water Management Facilities (2003) 
• International Commission on Large Dams (ICOLD) available at: 

http://www.icold-cigb.net 
• Australian National Committee on Large Dams (ANCOLD) available at: 

http://www.ancold.org.au/ 
• U.S. Department of the Interior, Office of Surface Mining, Acid Mine 

Drainage Prevention and Mitigation, available at: 
http://www.osmre.gov/amdpvm.htm 

• Policy for Metal Leaching and Acid Rock Drainage at Mine Sites in 
British Columbia (BC MEM 1998) available at: 
www.em.gov.bc.ca/Mining/MinePer/ardpolicy.htm 

 
 مواد خطرناك1-1-3

و ذخيره مواد خطرناك بايد به گونهنگهداري، حمل اي صورت بگيرد كـه مـانع از نشـت،و نقل
و ضمنا سبب بروز آلـودگي آب  و يا ساير حوادث خطرناك مرتبط با اين مواد گردد هـاي پاشش

و خاك نگردد و زيرزميني از. سطحي و به حـداقل رسـاندن پيامـدهاي ناشـي به منظور كاهش
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ش اي وجود دارد كه جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينهدهمواد خطرناك، اقدامات توصيه
:توان به منابع ذيل مراجعه نمود مي

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 
Environmental – Page 8-9 

• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• International Cyanide Management Code available at: 

http://www.cyanidecode.org/ 
 
و تنوع زيستي1-1-4  استفاده از زمين

ها كه ناشي از عمليات معدنكاري است، يكي از عمده تـرين تهديـدات بـالقوه دگرگوني زيستگاه
و در حين كليه عملي. گردد تنوع زيستي محسوب مي ات معدنكاري پتانسـيلي جهـت دگرگـوني

و آبي مناطق وجود دارد و يا موقت زيستگاه هاي خشكي هـايي عالوه بر اين عمليات. تغيير دائم
و نقل، اردوگاه هـاي موقـت نظير اكتشاف، نيازمند توسعه مسيرهاي دسترسي، داالن هاي حمل

و  س كه هر كدام از اين فعاليت. باشدمي... كارگران و هايي كه بسته به نيـاز معـادن اير فعاليتها
تواننـد سـبب تغييراتـي در حـاالت طبيعـي زمـين، پذيرند به نوبـه خـود مـي مختلف انجام مي

مي زيستگاه و تنوع زيستي شوند كه جهت كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه توان به منـابع ها
:ذيل مراجعه نمود

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 
Environmental – Page 9-11 

• IFC’s Performance Standard (PS ) 6 – Biodiversity Conservation and 
Sustainable Natural Resource Management 

• Integrating Mining and Biodiversity Conservation – Case Studies from 
around the world (IUCN and ICMM, 2004) 

• Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity (ICMM 2006) 
• Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001) 
• The United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) available 

at: http://www.un.org/Depts/los/index.htm 
 
 كيفيت هوا1-1-5

و سايت و مراحـل هاي مـرتبط بـا معـادن در تمـامي فعاليـت مديريت كيفيت هوا در معادن هـا
هـاي هـوابرد در طـول كليـه فراينـدهاي آالينـده. باشد معدنكاري از اهميت بااليي برخوردار مي

و يابنـد كـه بنـاب مرتبط با معدن انتشار مي شـاهد ...ر نـوع عمليـات، نـوع معـدن، شـرايط كـار
و نحـوه كنتـرل. هاي گوناگوني در معادن هستيم آالينده جهت آشنايي با اين منـابع آالينـدگي
مي آن :توان به منابع ذيل مراجعه نمود ها
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• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 
Environmental – Page 11-12 

• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
 

و ارتعاش1-1-6  سروصدا
و و نقـل، انفجـارات ... در معادن منابع مختلفي از جمله تجهيزات كـاري، ماشـين آالت، حمـل

و گردنـد، لـذا آمـوزش هـاي مختلـف مـي سبب ايجاد انواع مختلفـي از اصـوات در فركـانس  هـا
در كنترل و پياده سازي گردند كه در اين زمينه آشـنايي بـا هاي مناسب اين زمينه بايد طراحي

و نحوه كنترل جهـت. باشـد هاي موثر از اهميت بااليي برخـوردار مـي صدا، ارتعاش، منابع توليد
.توان به منابع ذيل مراجعه نمود آشنايي هرچه بيشتر با موارد ذكر شده مي

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 
Environmental – Page 13 

• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• ACGIH - The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological 

Exposure Indices (BEIs®) -2010 

 استفاده از انرژي1-1-7
مياز جمله مهمترين فرايندهاي مصرف كننده ان و نقـل، اكتشـاف، رژي در معادن توان به حمل

و  و خرد كردن، پمپاژ مي... حفاري، استخراج، آسياب توان اقـدامات اشاره نمود كه در اين راستا
و مراجع ذكر شـده در ذيـل ايـن مطلـب بدسـت حفاظتي توصيه شده اي را با استفاده از منابع

: آورد
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 

Environmental – Page 13 
 

 اثرات بر مناظر1-1-8
و فعاليت مي عمليات معدنكاري تواند سبب ايجاد تاثيرات منفي بصري از لحاظ هاي مرتبط با آن

و چشم انداز مناظر گردد كه اين امر بـه نوبـه خـود مـي  توانـد در شـرايط زنـدگي، گردشـگري
ت تـوان بـه جهت كسب اطالعات بيشتر در ايـن زمينـه مـي. اثير گذار باشدتفريحي محل معدن
.منابع ذيل مراجعه نمود

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.1 
Environmental – Page 14 

• United States Bureau of Land Management’s Visual Resource Contrast 
Rating system available at:  http://www.blm.gov/nstc/VRM/8431.html 
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و بهداشت حرفه2-1 اي ايمني
و بيماري در و كار در معادن بايد تحت شرايطي انجام پذيرد كه احتمال جراحت، حادثه فعاليت

و يا به حداقل ممكن كاهش يابد و نـا. آن حذف شده و شرايط غيـر بهداشـتي لذا كليه خطرات
و خطرات، ارزيابي كمي ريسك ايمن بايد توسط روش و هاي مدوني از جمله مطالعه عمليات هـا

و ارزشيابي گردند يا ساير روش همچنـين برنامـه مـديريتي معـدن. هاي موجود شناسايي، آناليز
و كنتـرل  و عوامـل زيـان آور بايد داراي رويكـرد سيسـتماتيكي در جهـت پيشـگيري خطـرات

و راديولوژيكي باشد و بهداشت بيولوژيكي تـوان كليه شرايط ذكر شده را مـي. فيزيكي، شيميايي
و ماهيت هر يك از معـادن بـه شـرايط  و بر اساس نوع بصورت ذيل در معادن طبقه بندي نمود

:مرتبط با آن رسيدگي نمود

و بهداشت عمومي محيط كار-2-1-1  ايمني
ميجهت و بهداشت عمومي محيط كار در معادن هـاي توصـيه تـوان از اسـتراتژي رعايت ايمني

و مراجع ذيصالح استفاده نمود، در اين راستا مي توان به منابع ذيـل مراجعـه شده توسط مراكز
:نمود

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 
Occupational Health and Safety- Page 14-15 

 
 مواد خطرناك2-1-2

و غبـار و گرد و سيستم هاي مناسب، از خروج گازها، بخارات در كليه معادن بايد بوسيله تهويه
و همچنين از عدم در معـرض قـرار گـرفتن كـارگران بـا مـواد  ايجاد شده اطمينان حاصل نمود

و موادي كه داراي خطرات بـالقوه خورنـدگي، اكسـيد  و خطرناك ... كننـدگي، مـواد سيليسـي
و چشم شوي دوش. هستند، اطمينان حاصل نمود هـاي مناسـب هاي اضطراري بايد در مكـان ها

مورد استفاده قرار گيرند تا كارگران در كمترين زمان ممكن بتوانند از ايـن تجهيـزات اسـتفاده 
مي است، لذا با توجه بـه هاي اطالعات ايمني مواد شيميايي نيز در معادن الزا وجود برگه. نمايند

نكات ذكر شده در زمينه مواد خطرناك موجود در معادن بايد اطالعات كافي در ايـن زمينـه در 
مي. اختيار مسولين مربوطه قرار گيرد توان جهت كسب اطالعات بيشتر در زمينه هاي ذكر شده

.به منابع ذيل مراجعه نمود
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 

Occupational Health and Safety- Page 15 
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• ACGIH - The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological 

Exposure Indices (BEIs®) -2010 
• Material Safety Data Sheets (MSDS) - http://www.msha.gov/msds.htm 
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 استفاده از مواد منفجره2-1-3
مي معموال فعاليت و اثرات نامطلوب گردنـد هاي مرتبط با انفجار در معادن كه سبب بروز حوادث

و در ارتباط با فعاليت و آموزش كافي هـاي انفجـاري به علت انفجارهاي تصادفي، عدم هماهنگي
هـايي را ارائـه هـاي مـرتبط توصـيه لذا در اين زمينه جهت مديريت خطرات، سازمان. باشند مي

مي نموده شد اند كه با استفاده از منابع ذيل :توان با اين موارد بيشتر آشنا
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 

Occupational Health and Safety-  Page 15-16 
• http://www.msha.gov/REGS/FEDREG/INFORMAT/2006ICR/E6-

11848.asp 

و ايزوالسيون2-1-4  ايمني برق
و نيز مواد خطرناك با و ايزوالسيون تمامي منابع خطرناك انرژي يـد موارد ايمني مربوط به برق

لذا بـا اسـتفاده از منـابع ذيـل. هاي ارائه شده در منابع ذيل صورت پذيرد مطابق با دستورالعمل
و مسوالن مربوطه با شرايط عمليات ايمن آشنايي كاملي پيدا خواهند نمود .مديريت معدن

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 
Occupational Health and Safety- Page 16 

• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• http://www.msha.gov/S&HINFO/ugelectric/ugelectric.htm 

 خطرات فيزيكي2-1-5
مواردي همچون خطر لغزش زمين، فروپاشي توانند شامل خطرات فيزيكي موجود در معادن مي

و سقوط از ارتفاع، استفاده از تجهيزات تلفن ثابـت  و نقل، ارتفاع زمين، خطرات مربوط به حمل
و موارد مشابه باشند لـذا بـا اسـتفاده از منـابع ذكـر شـده در ذيـل.و همراه، بلند كردن اجسام

از توان با منابع ايجاد اينگونه خطرات آشنايي كاملي مي و همچنين جهـت پيشـگيري پيدا نمود
:بروز پيامدهاي ناگوار ناشي از اين خطرات نيز تصميمات مناسبي را اتخاذ نمود

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 
Occupational Health and Safety- Page 16-17 

• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• United States National Institute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH) Visibility Analysis Software available at: 
http://www.cdc.gov/niosh/mining/mining/illum/ 

• http://www.msha.gov/30cfr/47.11.htm 
 هاي يونيزان پرتوهاي2-1-6

و ميزان مواجهه كارگران، خطرات تابش در بسياري از معادن بنا بر ماهيت مواد موجود در آن ها
و اقـدامات مـورد پرتوهاي زيان بار طبيعي وجود دارد، لذا آشنايي با اين نوع پرت وهاي خطرناك
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و كنترل مواجهه با آن ها امري ضروري است در. نياز جهت پيشگيري در ذيل منابع مـورد نيـاز
:اين زمينه آورده شده است

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 
Occupational Health and Safety- Page 17-18 

• http://www.msha.gov/READROOM/HANDBOOK/MNMInspChapters/
Chapter10.pdf 

 تناسب كار با افراد2-1-7
آن فعاليت معدنكاري شامل بخش و يـا سـاير علـل ديگـر هاي گوناگوني است كه در ها خستگي

و همچنين اختالل در تناسب اندام مختلف فرد گـردد تواند سبب اختال مي ايـن.ل در انجام كار
و يا محيط زيست شـود، تواند سبب بروز آسيب امر به نوبه خود مي هاي جدي به فرد، تجهيزات
با در اين راستا مي و ميزان تناسب كار بايست ارزيابي ريسك مناسبي در اين زمينه انجام پذيرد

ت و خسارات جلوگيري شودافراد سنجيده شود در.ا از بروز صدمات در اين زمينه توصـيه هـايي
:منابع ذيل آورده شده است

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 
Occupational Health and Safety- Page 18 

 هاي حرارتي تنش2-1-8
م عمليات معدنكاري از جمله فعاليت گردد كه سـبب مواجهـه افـراد بـا شـرايطيهايي محسوب

و هوايي مي مي تنش. شود سخت آب تواند بـه علـل مختلفـي هاي حرارتي ناشي از كار در معدن
و آسـيب  هـاي جبـران ناپـذيري خواهـد شـد، لـذا ايجاد گردد كه در نهايت باعث بروز صدمات

و كنترل خطرات از اهميت خاصـ  و نحوه پيشگيري در.ي برخـوردار اسـت آشنايي با اين شرايط
.توان استفاده نمود اين زمينه از منبع زير مي

• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 
Occupational Health and Safety- Page 18 

و ارتعاش2-1-9  صدا
و نحوه كنترل آن و ارتعاش ق منابع صدا رار گرفـت بـا ها در بخش اول اين مجموعه مورد بررسي

:اين وجود ساير توضيحات اضافي در منابع ذيل معرفي شده است
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 

Occupational Health and Safety- Page 18 
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• ACGIH - The Threshold Limit Values (TLVs®) and Biological 

Exposure Indices (BEIs®) -2010 

 خطرات ويژه كار در معادن زيرزميني2-1-10
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منابع ذيل اطالعات مفيدي را در زمينه خطرات ويژه كار در معادن زيرزمينـي در اختيـار شـما
و شرايط. قرار خواهد داد مي ويژهاينگونه معادن با توجه به موقعيتشان داراي خطرات باشـند اي

كه عالوه بر رعايت نمودن شرايط عمومي مورد نياز براي كليه معادن بايد به اين موارد نيز توجه 
و مديريت معدن نيز بايد با توجه به اين شرايط ويـژه، اقـدام بـه بكـارگيري افـراد ويژه اي نمود

.مناسبي در اين زمينه نمايد
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.2 

Occupational Health and Safety- Page 18-21 
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• http://www.msha.gov/MEDIA/PRESS/2011/NR110113a.asp 

به2-1-11 و  داشت جامعهايمني
و بهداشتي جوامعي كه به هر صورت با فعاليت و موارد ايمني هاي معدني درگير هسـتند مسائل

و نقل، مواجهه بـا كاالهـاي مي و نقل جهت دسترسي به راهروها، حمل تواند شامل ايمني حمل
و كميـت آب، توسـعه غيرعمـدي سـايت  هـا، انتقـال خطرناك، تـاثيرات نـامطلوب بـر كيفيـت

و بيماري مي. باشد... هاي واگيردار در توانند داراي اثـرات تعيـين كننـده لذا كليه اين عوامل اي
و بهداشت جامعه داشته باشـند  بـا توجـه بـه گسـتردگي مـوارد ذكـر شـده بايـد. سطح ايمني

و  تمهيدات ويژه اي در اين زمينه در نظر گرفته شود تا از بروز تاثيرات نامطلوب ناشي از معادن
و خانواده ها جلوگيري نمود در ذيـل منـابع مفيـدي در ايـن زمينـه. معدنكاري بر روي جوامع

:آورده شده است
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.3 

Community Health and Safety - Page 21-24 
• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• APELL for Mining, Awareness and Preparedness for Emergencies at 

Local Level, Technical Report No. 41, UNEP 2001 
• IFC’s HIV/AIDS Resource Guide for the Mining Sector available at: 

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/HIVAIDS 
 
و پايشي2-2  شاخص هاي اجرايي

با توجه به كليه مطالبي كه در بخش اول اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفت، جهـت ارزيـابي
و پايش موارد ذكر شده نيـاز مـي موارد ذكر شده به شاخص باشـد، لـذا در ايـن هايي جهت اجرا
و نيز منابع اين بخش مـي قسمت با استفاده از منابع  تـوان ذكر شده در هر بخش از قسمت اول

و پايش موارد فوق الذكر نظارت نمود :بر اجرا
• Environmental, Health, and Safety Guidelines for Mining - 1.3 

Community Health and Safety - Page 25-27 
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• Environmental, Health, and Safety General Guidelines 
• The Role of illumination in Reducing Risk to Health and Safety in South 

African Gold and Platinum Mines, GAP 804, 2001 
• ICRP 60 by the International Commission on Radiological Protection 

and IAEA Safety Series No. 115. 
• International Institute for Environment and Development (IIED), 2000. 

Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development 
(MMSD). London,UK. 

• Edgar, T.F. 1983. Coal Processing and Pollution Control. Houston: Gulf 
Publishing Company. 

• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006. Special 
Report,Carbon Dioxide Capture and Storage, March 2006. Geneva: 
IPCC. 

• International Labor Office, 1991. Safety and Health in Open Cast 
Mines.Geneva, Switzerland. 

• Kirk-Othmer, R.E. 2006. Encyclopedia of Chemical Technology. 5th 
Edition.New York: John Wiley and Sons Ltd. 

• Lighting Handbook, Illumination Engineering Society of North 
America, 1993. 

• Management and Prevention of Heat Stress, Department of Minerals and 
Energy, Western Australia, December 1997. 

• Mineral Resources, Mine Safety and Health Administration, 30CFR Part 
48, 56, 57, 58, and 715; U.S. Department of Labor. 

• Mining Association of Canada (MAC), 1998. A Guide to the 
Management of Tailings Facilities. 

• MAC, 2003. Developing an Operations, Maintenance and Surveillance 
Manual for Tailings and Water Management Facilities. 

• National Fire Protection Association (NFPA). 2004. Standard 120: 
Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines. 2004 Edition. 
NFPA: Quincy, MA. 

•
• NFPA. 2000. Standard 850: Recommended Practice for Fire Protection 

for Electric Generating Plants and High Voltage Direct Current 
Converter Stations. 2000 Edition. NFPA: Quincy, MA. 

• Northeast States for Coordinated Air Use Management (NESCAUM). 
2003. Mercury Emissions from Coal -Fired Power Plants: The Case for 
Regulatory 

• Action. October 2003. NESCAUM: Boston, MA. 
• Occupational Radiation Protection, Safety Guide No. RS-G-1.1, 

International Atomic Energy Agency, Vienna, 1999. 
• Risk Management AS/NZS 4360:1999 Standards Australia, 1999. 
•



و كار| 40 و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط  الزامات، دستورالعمل

• Tailings Dams Risk of Dangerous Occurrences, ICOLD Committee on 
Tailings Dams And Waste Lagoons, UNEP 2001. 

• The Role of Illumination in Reducing Risks to Health and Safety in 
South African Gold and Platinum Mines, GAP 804, 2001 

• Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & 
Biological Exposure; The American Conference of Governmental 
Industrial 

• Hygienists (ACGIH), 2001. 
• UNEP, 2001. APELL for Mining, Awareness and Preparedness for 

Emergencies at Local Level, Technical Report No. 41. 
• United States (US) Environmental Protection Agency (EPA). 2005. 40 

CFR Part 60, Standards of Performance for New and Existing Stationary 
Sources: Electric Utility Steam Generating Units, Clean Air Mercury 
Rule. Washington, DC: US EPA. 

• US EPA. 40 CFR Part 434—Coal Mining Point Source Category BPT, 
BAT, BCT Limitations and New Source Performance Standards. 
Washington, DC: US EPA. 

• US EPA. 40 CFR Part 60. Standards of Performance for New Stationary 
Sources. Subpart Y—Standards of Performance for Coal Preparation 
Plants. 

• Washington, DC: US EPA. 
• The Role of illumination in Reducing Risk to Health and Safety in South 

African Gold and Platinum Mines, GAP 804, 2001 provides detailed 
recommendations for a variety of underground places of work. 

• http://www.acgih.org/TLV/ 
• http://www.acgih.org/store/ 
• http://www.cdc.gov/niosh/npg/ 
• http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=ST

ANDARDS&p_id=9992 
• http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/ 
• http://www.bls.gov/iif/ 
• http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm 
• http://www.asosh.org/WorldLinks/Sectors/mining.htm 
• http://www.ancold.org.au/ 
• www.em.gov.bc.ca/Mining/MinePer/ardpolicy.htm 
• http://www.ea.gov.au/industry/sustainable/mining/booklets/index.html 
• http://www.ebrd.com 
• http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm 
• http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities .htm 
• http://www.cyanidecode.org 
• http://www.icmm.com/publications/767BiodiversityReport.pdf 
• http://www.icoldcigb.net 



و زيست محيطي در معادن 41| رهنمودهاي ايمني، بهداشتي

• http://www.icmm.com/uploads/1295GPG.pdf 
• http://www.worldenergy.org/wecgeis/publications/default/tech_papers/1

7th_congress/1_2_02.asp 
• http://www.uneptie.org/pc/mining/mrfvision.htm 
• http://www.un.org/Depts/los/index.htm 
• http://www.osmre.gov/amdpvm.htm 
• http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c109:S.131 
• http://www.cdc.gov/niosh/mining/mining/illum/ 

 هاي بهداشت كار در معادن نامه آئين-3
و آموزش پزشكي براي كار در معادن در حال حاضر از سوي وزارت محترم بهداشت، درمان

و ارائه نشده استآئين نامه  و سازمان برخي سازمان. خاصي تدوين ها مانند وزارت كار سابق
و آئين نامه و معادن كشور در اين خصوص اقداماتي انجام داده و تصويب صنايع هايي را تدوين

و كمتر به مسائل بهداشت كار اند كه عمدتا جنبه نموده هاي ايمني كار در معادن را در برگرفته
از در همين راستا آئين نامه. پردازدميدر معادن  بهداشت كار در معادن كه از منابع مختلف

و در ادامه ارائه شده است جمله آئين نامه .هاي ايمني معادن كشور برداشت گرديده است تهيه


